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iktisadi Tedbirler 
Francala istihlaki 
de Azaltılacaktır 
Her Vatandaş Tasarrufa Riayet Etmeli 

Ankara, 9 (TAN Muhabirinden) - Hiikiİme- vaziyet üzerine tasarrufa daha çok itina etmesi 
tin bazı iktisadi tedbirler alacağı hakkında için vatandaşa radyo, gazete ve diğer neşir va· 
bundan bir müddet evvel vermiş 0Jduğu111 ha- sıtalariyle tavsivelerde bulunulmasına başlan-
berlerin tatbikine geçilmiş bulunulmaktadır. mıştır. Bu cümleden olarak vatandasın her tiir· 
Bu meyanda yeni tip ekmek kararnamesi e<as- lü gıda maddeleri iizerinde geniş mlkdarda ta
tarına tevfikan piyasada satılmakta oları fran- sarrufa riayet etmesi. lüzumundan. fazla et, 
calanın sarfiyat mikdannın tayini için, !<tan- şeker. yağ yememesi bildirilmekte, yamalı fa-
bul İzmir ve Ankara belediyeleri tetkik•tla kat t~miz bir elbise ile gezmenin. penreli bir a-
meşguldürler. Verilen malumata nazaran fran- yakkabı ııiymenin ayıp değil, bir fazilet olacağı 
cala satışının asgari hadde indirilmesi için ted- tebarüz ettirilmektedir. Buııilnkü harp vaziyeti 
birler alınmakta, lokantalarda sadece Yeni tip dolayıslyle en rahat ve bol mikdarda yiv!"'ek 
ekmek yenilmesi ••e bu gibi umumi Yerlerde ve giyecek eşyaya malik olan memleketimizde 
francala satışına müsaade olunınaınası bahis bu tedbirlerin bir sıkuıtıdan ileri gelmedigi, fa-
mevzuu edilmektedir. Bu takdirde buğdaydan kat ileride herhangi bir vaziyet karşısında bu 
mühim mikdarda tasarruf temin edill"'ektir. tasarrufların biiyük bir tesiri olacağı bilhassa 

Diğer taraftan, dünya ahvalinin aldığı son kaydedilmektedir. 

\..~~~~~~~--~--~~~~~~~~~~~~~ 

Yunanistan 
Kararından 

Dönmiyecek 

"Yunan Ordusu Epir'i 

Olduğu Gibi Trakyayı 

da Müdafaaya Hazır., 
-·,J-

Bir Yunan Gazetesi, 
Hitler'e Açık Bir 

Mektu:> Neşretti 
Atina, 9 (A. A.) - "Kathime- f Atin,do bütün halkın iştira kiyle yapılan zafer tezahüratı 

rini ... ~azetesi müdür ve başmu- ( _,., na-sa u """"2%•a .,..._. nwnw o uau u u u u u u 

~rr~~~:~%~~~i:~~~;~:~~~ B U G u·. N TA N D A başında Yunanistanın, Avrupa 
harbinin dı•ında kalmak için sar
fettığ, gayretleri tebarüz ettir-
mek maksadiyle "Helli,, kruva
zörünün torpillenmesi hadisesini 
kapattığını hatırlattıktan sonra 
Yunanistanın sulh arzusuyla İn
giliz ve İtalyan teminatını ayni 
zamanda kabul ettiğini, İtalyan
ların tecavüz niyetleri karşısın
da, teminatına pekala itimat et

BOL iNSllN"lA. Rl 

tiği hal_?e, İngiltereye del!il, Hit- • 
!ere muracaat _ederek Almanva
nın himayesini talep eyledi~ini 

(Sonu: Sa 5; Sü 4) 

Arnavutlukta 
• 

Yazan: Cemalettin Mahir 
Bugün nesrine başladığımız "Göl insanları", kıymet sahibi 
bir şahsiyetin bir tek eserle edebiyat tarihine yerleşebilece
ğini isbat edecek kabiliyet ve kudrette bir eserdir. Ve bu 
eseri okuyan en salahiyetli muharrirlerimizin . müttefikan 
verdikleri hüzün de şudur: "Bul(iine kadar bizde, Refik Ha
lid'den sonra, bu kudrette memleket hikayesi yazılmış de
ğildir!,. 

* * * "Göl insanları., nın neşri bir çöl sükunetine dalmış bu'unan 
edebiyat alemimizde bihakkın mesut bir hadise teşkil edecek
tir. Buııün ne"e ba<larlıi'nmız bu eseri derhal takip ediniz. 

BUGÜN DÖRDÜNCÜ SAYFAMIZDA 
'ili:& -. u •• n .....,._..~ ... -.-. ""-.-..~ ........... 

Amerikan 
Yardımı 

Senato, LCiyihayı 

31 Reye Karşı 60 
Reyle Kabul Etti 

Nevyork Gazetesi 

Şu Mütalaa.dadır: 

"Amerika, Mihvere 

Karşı Açık Bir 
Harbe Sürükleniyor., 

Vaşinııton. 9 ( A.A.) - tnııil
tereye yardım Hlyihası dün Sena
to tarafından 31 reye karşı 60 
rey ile kabul edilmiştir. Dün 11 
saat devam eden ve l(eç vakte 
kadar süren müzakereden sonra 
reye müracaat edilmistir. Hükıl. 
met taraftarları layihanın tesi
rini ehemmivetli bir surette tah. 
dit edebileeek bircok tadil tek
liflerini reddetmislerdir. Lhiha 
simdi Senato tar•fından kabul 
edilen tı~il tekliflerinin kati o. 
larak kabulü icin konızreve gön. 
derilecPktir. Bu da v•oıhnca. la
viha Roo•evelt tarafından imza 
!'dilerek kanun kuvevtini almak 
üzere Bevaz Sarava ııidecektir. 

Kira ve ariv~t vet;ne h•kkın. 
dal<i kaııun !Avihası buııünkü 
c:ekliyle Rei~irümh11r~ c:;u imk3.n
ları temin evlemektedir: 

( s~nu: Sa 5; Sü 3 ) 

G. Antonescu 

1 
Bir Beyanname 

1 Neşretti 
---

Romanya, Alman 

Kıtaları fc;in 100 

Milyon Ley Ödüyor 
Bükreş 9 (A.A.)- Rador ajan

sı bildiriyor: General Antonescu 
memlekete hitaben neşrettiği bir 
tebliğde şöyle demektedir-

"Sınai ve zirai iktis1:1.diyatımızı 
inkişaf ettirmeğe matuf bütün 
•ktisadi anlaşmalar, şu iki ana 
prensibe riayet edilerek aktedile
cektir: 

1. - Milli servetin ziyaa uğra 
t1lmaması 1 

2. - l\iill.i ekonomiye gerek 
Yahudi veya yabancı sermayenin 
yerine kaim olmak iç:n, gerekse 
iktisadi istiklalimizi aliikadar e
den yeni sermaye1er yatırmak 
suretiyle, hiçbir nüfuz hükume
tin muvafakati olmadan vuku 
bulmıyacaktır. 

Führer, yüksek yapıcı kiyaseti 
ile, şurasını resmen beyan etmiş
tir ki, Almanya Romanyaya ka
zanç temini maksadiyle değil, 
Roman yanın yeni Avrupa niza -

! Sonu· Sa 5: Sü 5 ı 

Yunan' lılar 
.1000 Esir Daha 

Aldılar Fene1:2-:c;a;a.,-as-a·rav:·o 
Aralarında Bir de 

General Var 
Atina 9 (A.A.) - Başkuman

danlığın 133 numaralı tebliği: 
Dünkü harekat ayni mnuvaffakı
yetle bugün de devam etmiş~ir. 
Şidedtli ve çetin bir muharebe
den sonra yeni düşman mevzile
ri işgal edilmiştir. Bugün de ye
n 'den 1000 den fazla esir aldık. 
Bir çok otomatik silahla havan 
topları ve mebzul mikdarda di
ğer silahlar iğtinam ettik. Hava 
kuvvetlerimiz muharebe sahasın 
da askeri hedefleri muvaffakıyet 
le bombardıman etmişlerdir. Bü
tün tavyarelerimiz üslerine dön
müşlerdir. 

* Atina 9 (A.A.) - Atina rad-
)'OSU, bir Italyan dağ fırkasının 

(Sonu: Sa 5; Sü % l 

• 
' 

- .. ---• 

• -
Dün Şeref stadında yapılan Fenerbahçe - Ga· ı nilrnistir. 

latasaray karşılaşması, Fenerin %-.o galebesiyle . ~açl~ra ve .. günün diğer spor hareketlerine 
nctic lenmistlr. İstanbulspor da Beşiktaşa 3-0 ye- tafsılat dordüncu sayfamızdadır. 

• \ 

Yeni gemilerle takviye edilmekte olan lnıriliz donanmasına mensup bir tayyare gemisinde uçuş 
hazırlanan tayyareler 

lngiliz Hazırlığı 
--~-

480 Harp 
Gemisi 

İnşa Edildi 
--<'--· 

Almanlar, Londra 

Mıntakasına Bir Hava 

Hücumu Yaptılar 
Londra, 9 CA. A.) - Amiral'ık 

dairei mali müsteşarı Warren
der, dün söylediği bir nutukta.. 
bahriye inşaatı sahaında İnl!'ilte
renin yapmakta olduğu milli ııav 
retlerin büvüklül!ünü tebarüz et
tirmiş ve del!liitir ki: 

"En ııec bu av nihavetinden 
evvel, on iki avlık devamlı mil
li R"avret)pr1n nPticesi nl~rak. kü
çük ve büyük, asgari 480 harp ge 
misinin insaatı bitirilmis olacak
tır. Bu rakam. d~nı1 insaatı proıı
ramının tatbikinP baslanılmasın
danberi herhan(!J sen.o i ... l .... r1 ok; 

gemi inşaatının beş mislidir. Bun 
dan baska eski ııemiler de tamh 
edilmektedir. Bu tamir, o dereee 
mükemmel vaoılmaktadır ki , bek 
lenmiyen neticeler vermekte
dir.,, 

Warrendir. İnl!iliz destroyerle
rinden birinin. harbin ilk senesi 
zarfında 274 l(iin acık deni1.de 
ııezmis ve 62 bin mil yol katet
miş olduğunu ilave etmistir. 

(Sonu: Sa 5; Sü 7) 

Habeşistanda _.,.. __ 
Mabrodarre 
Şehri de Dün 
Zaptedildi 

Kahıre 9 (A.A.) - -Trablus
ta ve Eritre'de kayda değer bir 
şey olmamıştır. Habeşıstanda, 
Burye garnizonuna mensup olup 
firar etmekte olan Italyanları Ha
beş vatanperverleri şidetie taki
be devam etmektedir1er. Itaıyan 
somalisinde kıtalarımız Mogadis
cio - Harrar yolunda Mabrodarra 
yı işgal etmişlerdir 

Diğer cephelerde işgal edilen 
mıntakalar geniş'em<'kte ve ye
niden bir çok esir alınmaktadrr 

(Yukarıkf U-bUJde ı~ml geç,.n 
Mnbrodarre sffirl. Habeşistanın !00 
kilometrf" kadar içinde ve M.,garli
ciyon Harrar yolu üzerindeki Ura!t~i 

.;;ehrfntn 25 k11ometre şimalinde bn
lunmakt:ıdır. Harrar'dan 380 kiloınet
re uzaktadır.) 

* Mogadiscio 9 (A.A.) - "Reu-
ter,, Resmi rakamlar henüz neş
redilınemış olmakla beraber Ital
yan Somalisinde cereyan eden 
1-.arekat esnasında lngiliz zayıatı
nm 150 ile 200 arasında olduğn 
öğrenilmiştir. 1 

ltalyan tebliği 
Roma 9 !A.A.) - Umumi ka

rargahın tebliği: Şimali Afrika
da tayyarelerimiz Bingazide as-

( Sonu: Sa 5; Sü 2) 

Hind Denizinde 
Balkan Vaziyeti ----

BiR ı;ALYAN Yugoslavy 
KORSAN GEMısı 

1 
Nazi Tazyi 

BATıRıLor Altında 
Londra, 9 (A.A.) - Bahriye 

Nezaretinin tebliği: 117 milimet
relik 4 topla mücehhez olup Hint 
denizinde kl>rsanlık yapan ;ok 
sert bir İtalyan ticaret gemisi, 
Yeni Zelanda filosuna mensup 
Leander kruvazörü taralından 
batrrılrnıştrr. 1talyan hükOmetine 
ait olan bu geminin adı "Ramb 

Almanlar, Türkiyen 

fiti ha de Mihvere 

lc;in Uğraşıyorlarmı 
Un,. dur. 3667 toni!Moluktur ve Sofya, 9 (A.A.) - Bitaraf 
sürati 19,5 mildir. Leander kru- keri müşahitler Almanların 
vazörü tarafından yakalandıCI saat zarfında Mokedanya ve G 
vakıt ticaret bayra&mı taşıyordu. bi Trakyaya 1e •-0•~-eceklert f 
Vapur "Dur!,, ilaretinl alır al- rindedirler ? Zanırİi,, berab 
maz derhal İtalyan harp bayrı\- b k b '· ' lill11 !:l_I •

1 • aş a azı ae ıer~ bakılırs 
tını çekmiş ve toplariyle ateş Almanlar diplomatik aayretl 
a.çmıştrr. Kruvazör hemen muka- ,., -
bele etmiştir. Kruvazör beş sal- nin inkişaf etmesini bekleme 
vd attıktan sonra, "Ramb un. tedirler. Bu arada Alman 
bayrağını indirmiştir. Vapurun Türklerle Yuııoslavlar üzeri 

il subay ve 89 askeri kruvaıcir mihvere iltihak için kuvvetli b 
tarafından kurtarılmış ve harp tazyik ic•a ediyorlar. Almany 

ı e;iri olarak alınmıştır. nın Türkiyeye İngiltereden a 
\.. J rılması icin lokomotif, maki 
------------- ve iktısadi tavizler teklif ett' 
VİCHY 1 NİN bildirilmektedir. 

* BİR KARARI Londra, 9 (A.A.) - "A ,,. , 
"Daily Teleııraphe,. ııazetesin 
Belıırat muhabıri, Almanları 
her şeyden evvel Balk~nla 
Cenubunda hava üstünlül!ün 
temin etmiye uğrasacakları 
tahmin etmektedir. Esasen So 
vava gelen nakil vasıtalarını 
çoğunun üzerinde hava kuvve 
!eri isaretinin bulunması da b 
nu izah etmektedir. Birçok k 
yonların hava bombardımanla 
na karşı yeşil lekelerle peçele 
diiti ııörülmüştür. ' 

---
Af r i k a İmparatorluğunu 
Her Hangi Bir Tecavüze 
Karşı Yalnız Fransız 
Kuvvetleri Müdafaa Edecek 

Vichy 9 {A.A.) - "Havas,, 
Mareşal Petain tarafından girişi
len taahhütler ve mütareke şart
larının çerçevesi dahilinde ola
rak Afrika Imparatorluğumuzun 
hariçten gelebileeek her hangi 
birtaarruza karşı müdafaası yal
ruz Fransız kuvvetleri tarafından 

(Sonu: Sa 5; Sü 6 J 

Ademi tecavüz paktı mı? 
Be1grad 9 (A.A.) "Unit 

Press., muhabirinin iyi hab~ı: ' 

(Sonu: Sa 5; Sil 6) ' 

C G_U N_ LE R G E C F R K EN _) 

'' P Ü F ! ,, N O K TA S 1 
Yazan: Refik Halid 

Bütün gazeteler yeni yapılmış asfalt yolların çarçabuk ho· 
zulup. veryer çukurlar hasıl etmesinden ~ilcfı;\·et~i. Tak 

sim - Harbiye arasında işliyen tramvaylardaki halk ta, o ana baba 
gününde, birbirlerinin tepesinden eğilip caddenin hakikaten en 
kısa müddette en berbat hale giren ve bu itibarla da cihan da ·a-1 

nıksızlık rekorunu kıran perişanlığına karşı hayret sesleri çıka· 
rıp. hiddet emareleri ııöstermekte berdevam! Ben de cümhu~ 
beraber şa•maktayım; kendi kendime diyorum ki: "Galiba biz ' 
isin pi.if noktasını bilmiyoruz!,, lŞ 

"Püf nokt.sı, denilen şey nedir? Bu tuhaf ve dil pcle•enıtı 
söz bir hikiveye dayanır: !\-fe~hur bir fincancı. onun da bir eırn f, 
ğı varmıs. Cırak senelerce çalıştıktan sonra. sanatın bütün iner 
liklerini kavradıtına inanarak ustasından ayrılmış ve kendi ha ı 
na bir fin.cancı fırını açıp başlamış fincan yapıp pisirme~·f'-· Fa· 
kat fırından çıkardığı fincanlar, dışarda bir miiddet kaldıktan ı 
sonra. durup dururken çatlayı çatlayıverirlermi$! Bir. beş, on 
lt'rrühelerin hepsi de bu neticeyi verince, yeni usta ko,arak eski 
ustasının eline sarılmış, "Aman, demiş, ıaliba senin bed duanı a 
aldım, kusurumu affet!,, 8i 

Usta insaflı imiş: "- Oğlum, demiş. ben •ana sanatın her r 
noktasını öğretmi,tim ama bir noktasını gizli tutmu~tun1; O dr 
şudur: Fincanlar fırından çıkar çıkmaz birdenbire soğuk havayı 
temas etmen1esi, sonradan çatlamaması için üzerlerine etilir, Q 

sulcacık üflerdim. Haydi, şimdi git, sefayı hatırla çalışmaJ'•, 't 
Püf noktasını artık öğrendin!,, .... ~ · 

1 

Anlaşılan. asfalt hususunda bize ustamız sanatın "püf,, 1 
deji'il, yalnız "entipüf., iinü ötretml~! 



iki Hırsız 

·Tevkif Edildi 

Tefrika No. 8 
Muvaffak bey elindeki bu sağ sermayeyi siyasi emelelrine hiz.. 

kazanç sistemlerine ra~men met edecek bir miktara iblağ et-
araca daıma muzayakadadır. mek ümidiyle Muvaffağın man

le yedi göbeğine kadar her tıki nazariyelerine derhal kandı. 
ın ecdadını ezberden sayabildi- Muvaffak bu sefer 5 numaralı 
halde neden bu derece kopuk- sistemi tatbik etti. 

ur? Kimse bilmez. Auteuil'in manialı koşularında 
Kazanç sıstemlerinin sermaye- her yuvarlanan yarış atı, Hint. 
rı evvela bin beş yüz franktan linin gerdanlığından birkac kıy
şlar. Miktar arttıkça muhay- metli taş kopara kooara nihavet 
1 kar da o nisbette artar Muvaf pek az muddette Tarin Doy'un 

kendisinden sonra bir Arna elinde inci gerdanlıkların ipli~i 
du kandırdı. Biçarenin on bin kaldı. 
anğı on beş günde su gibi eridi Muvaffak bu isi de muvaffa-

avut lokantalarda senelerce kıyetle basa çıkardıktan sonra, 
bak çanak yıkayarak toplaya- vine Lauriston sokağındaki ote
ldığı butun varını (Brület) le line döndü. Ortada on paras1z 
ol O Van) a yedirdikten sonra kalan Hintli icin artık l!iinü ırü-
ık Pariste duramadı. Hemşeri- nüne yasamak 1..arureti hasıl ol

rınden iane toplıyarak - bere- muştu. Bicare mecnun ihtivacın 
t versin- memleketine döndü aeır pencesi ile vakasına çöktii

ll'a Muvaffak için bu boynu bü- ğü anda anladı ki. ehemmivetsiz 
kurbanının her gün lanetler eörünen en ııfak mnsra.fın bile 

çan huzuru onu cidden rahatsız hayatta kücük görülmemesi la. 
yordu. nm ızelen hir karsıhğı olması 
İkinci kurban olarak Cezairli lazımdır. Yaka altlan acılan bir 

arap çıktı. Onun da iki bin eömle~i. ütüsüzlükten io seklini 
yuz frangı ancak üç gün da- alan bir bovunbağ'ı, pacaları vıp
abıldı. ranmıs bir pantalonu telM'i ı<>de-

Muvaffak kendısine hak verdir memenin ne demek olduğunu 
c:iıııdi öğrenmişti. 

- ·- ->--

Su~lular Bir Kadının 

Çantasını Çalmışlar 
Fatihte oturan sabıkalılardan 

İbrahim Mahmutpaşada Müker
rem adında bir kadının çantası
nı calmış ve kaçmak isterken de 
yakalanmıştır. Doğruca karakola 
götürülen suclunun cepleri aran
mış, fakat çantayı bulmak müm 
kün olamamıştır. Bu vakadan bit 
kaç saat sonra Eminönü meyda 
nında dolaşan Ahmet adlı bir ~en 
cin vaziyetini şüpheli gören me
murlar onu yakalamış ve karako- ı· 
la j!Ötürmüşlerd..ir. 
Garıp bir tesadüf eseri olarak 

Mükerremin çantası Ahmedin ii
zerinde bulunmuş, ve her ikisi de 
adliveye verilmişlerdir. 

Dün Sultanahmet birinci sulh 
ceza mahkemesinde duruşmaları 
yapılan suçlulardan İbrahim su· 
cunu inkar etmi$. Ahmet te can
tayı sokakta buldu~unu söv:lemiş
tir. Mahkeme tevsii tahkikat icin 
duruşmayı başka bir güne talik 
etmiş, maznunlardan ikisinin de 
tevkifine karar vermiştir. 

Poliste: 

TA Jllf 

( . G Ü N _ü_N __ R_E_S_l _M_L _E_R_I_) 

Hariciye Vekilimizin karde!ji Rii'!tii SıırııC'oğln'nun cena:re"i r'~·n 
merasimle kaJdırılmııJtır. Bu resimde, Siikrii Saraçoğlu'nu cenaze-

• yi takip ederken ~ririivoruz. 

Manifalul"a Stoku 
1 es il Edi!e~ek 

Üç Tip 

Kadın Çorabı 
-·-,,,--

Vekalet Bunun için Bir 
• 

Nizamname Hazırladı 
lktisat VekaJeti ipek ve sun'i 

ipektE>.n yapılan kadın çorapları 
hakkında yeni bir standart nizam 
namesi hazırlarnıstır. Bu nizam
name kadın çorapİ.arının tiplerini 
azaltmakta ve gündelik, ince ve 
salon çorabı şeklinde muayyen 
üc vnsıfta çorap yapılmasını mcc 
btıri kılmaktadır. 

Yeni nİ7:;lmname. mevcut fab
riknlan istihsal kabiliyetleri ve 
hnlkın ihtivncı göz önünde tutu
lrirak en dayanıklı evsafı haiz 
olanların im"linf:' müsaade E>tmek 
t.('d 'r. Çorapların iizerinde kalite
sini ve evsafını gösteren birer i
~ret bulunacak ve yapan fabrika 
nın da ismi yazılacaktır. 

\DLİYEDE: 

Palto Hırs1Zı Bir 
Tevkif Edildi 

Mercanda oturan Hasan adın. 
da biri araba sürücülüğü yapan 

k i~in hadiseyi şöyle anlatır: Vnktivle bir <'ift corabı ancak 
Ikı bin beş yüz frangı bitir- hir defa ırivPrrli Sim.ili ı:ıltlarm. 

.. Aman dedim para!.. Arap da vuvarlak. ilk zsım:rnlan ıfai. 
ara yok!,, de~esln mi? .. ~Bittim 1 rPler ac1lıın sekilc:i7. paoıırhırın 
bırader bıttım! Ben eger he- icinde eizlivebilrlioi <'orımların

te yalnız bu kadar para oldu- ria biitiin oarmı:ık: 1nn <i ı c::ıırıda İ· 

iki Kardeşi Kar;-a 

Yaraladı 

Macaristandan Bol 

Eşyası Getirilmesi 

!sanın paltosunu çaldığından ya
M i kt arda Manifatura kalanmış adliyeye verilmiştir. 

Dün birinci ceza mahkemesinde 

ile Mu .. mku""n G .... 1.. isticevap edilen Hasanın sab1kaoru uyor lı olup olmadığının tahakkuku i-

d!1u bilseydim başlar mı idim? ili Fazla vol vürüdük<"P hıı nar
euum sistemim sonuna kadar da maklcır p~nııctın sert knc::Plpc;İne 
~ ılacak. Başka türlü olmaz.. c:iiriine siiriine frj sıJ dolu am _ 
gı \rap Arnavut gibi memleke- oullPr ""ıınnııc; sonra l~rı amnuL 
~ donmedi. Kaybı içine sindi- lerin VPrinde birer n:ısır vücude 
çı eye kadar rastJiıeldiği yerde "elmişti. 
e vaffakı tahkir eyledi. 

Karagümrükte Sarmaşık cad
desinde oturan Şükrü ile karde
şi Sabahattin ve komşuları İb
rahim arasında alacak yüzünden 
cıkan bir münazaada İbrahim her 
iki kardeşi kama ile muhtelif yer 
lerinden ağır surette yaralamış
tır. Yaralılar sıhhi imdat otomo
bili ile Cerrahpaşa hastahanesi
ne kaldırılmış ve İbrahim yaka-

Harbın başlangıcından beri 
memeketimize yünlü ve pamuklu 
mensucat ithali azalmış olduğun_ 
dan mevcut stoklarda kıtlaşmış
tır. Bilhassa fiyatları ucuz olan 
bazı manifatura çeşitleri hemen 
hemen kalmamış gibidir. Oteden 
beri manifatura alım satımı ya
pan perakendeciler, toptancıla. 
rın kendilerine mal vermemekte 
olduğundan şikayet .etmektedir
ler. 

ederck perakendecilere de mani- çbin kdulruşmanın başkaunbuir gdücnre 
·ı · . . ıra ı masma ve mazn n -

fatura verı mesını temıne çalışa- h 1 t k·r· k ·lın· tır' 
k M 'f 1 · h a ev ı ıne arar verı ış . 

ca tır. an~ aturac.ı .ardan bır eJ BTR SARHOŞ MAHKUM OL
vet Macar fırmalarıyle temas et- DU K" "k b k ·1e 'nden • . - ucıı nazar E' cı rı 
mışler ve bu memleketten fazla . 1 • dd 

'kl d ·r t "th 1. . Ismaıl evve kı gece Vefa ca e. 
mı ar a manı a ura t a ının . d d 1 k b. d · k " ld • ·· .. 1 d' sın e oasır en ıra amın yo-

r ""ıstem tatbikinde Arabı bir 
k takıp etti: 

İ mail a~a menzül bir Mısırlı 
gını hamama sokarak, oturağa 
rtarak çalışmak suretiyle bi
tırdıAi bin frangı hiç olmazsa 
mıslı arttırabilmek ümidile 

uvaffak beye müracaat etti. Mu 
ffak derhal paranın azlığı do
ısıyle İsmail ağaya 1 numara
tatbık etti. O zavallının ne 
ugundan bile kimse haber a
adı. Sanki r iamcai{lz bin 
kla berab~·#. 'Ş yerinde e-
işti. , ~<> .. <:>~ 
uvaffa1 ~v · harıe <..'de-
enayi _ ıı dolandırı-

değildir. Çünkü bütün bu pa
n onun cebine bir santim 
ez O sadece başkalarının 

}erindeki parayı yarış kasala
nakleden fuzuli bir vasıta. 
ıbarettir. Düşüncesinde sa

• olduguna da şüphe .voktur. 
ku bazan kendi kendine 
zelize) de gezerken o bitmez 
nmez hülya hazinesine mü
t eder: 
Birinci yarışta filan beygi. 
kad, r kovdum. 67 frank 

ırdı. İkıncide bu para 670 
yor. Üçüncüde 1800 ve kü
Kifı. Allah bin bereket ver_ 
Ertesi ~ün kar 4 numaralı 
mle 800 frank. Fakat vol 

ası var, duhuliye var, gün-
masraf var. Sonra şuraya, 

~ya koşmak, o muhitte bu-
imak zarureti var. Tabii ar -

peluz'e girilmez. Pezaf a git
... Yarış yerlerıne otokar ile 

ut tramvayla j{itmek olmaz. 
dlaka bir araba almalı ... Oto
bil lazım. İnsan asrının ada-
olmalı Böyle yürümez. Aca
ne marka araba alayım? Rols 
.nem... Çünkü bir de şoför 
mak icap eder. Hispano'vu 

nnem. Delai da teneke... En 
si ya bır Hoçkis, yahut Tal.. 
'dur ... Evet. evet Talbot hep
ien iyi... Hem sai!lam, hem 

lı ... Boyle düşünürken tam 
tomobil ma.bzasının önüne 
.. Arabaln camekandan bir 

ddet seyreder: 
Sorayım, bakayım. der. 

i bana bir tenzilat yaparlar. 
(ava ya~ışlı, papuçları su al
[ ayacıkları buz kesilmiştir. 
'Clesüsü pek yorgundur. O 
ı belki traş olmamıştır. Buna 
;men mağazaya girer: 
:: :!\ffedersiniz. şu arabayı sa
: mak istivorum. Bana bir 
Sılat yaoabilir misiniz? 
,-tıcı lazım gelen cevabı ve

Muvaffak memnun dükkan
ı:ıkar: 

Otuz iki bin frank!.. Bir 
deJtıl.. Bedava' 
nutmıımalı kı o dakikada bi
stırahate iht vacı varsa, bir 
"p Qiremiyecek vaziyette

Butün .!{Ün ı;i~ara icmemis
Fakat ne ehemmıyeti var? 
ya hazinesi tükenir mi? 

mu ııl"'>''ıJoy'Un Muvaffak b~ 
::r, ,;ıması, onun kurbau

ictanb"birinin parasını ceste 
yanş sandıJ?ına yatırdığı 
den bir e tesaduf etti i 

mum un o ugunu gormuş er ır. 1 d t • .. ·· 
M" k 1 • p t d d un ortasın a yat ıgını gormuş ve 

. uza ere erıne .?ş e e evnm :- yanına yakaşmca onu tanıyarak 

············································ f Memleket Haberleri i . . ............................................ 
Mardinde Bir Kc:d.nı 

iple Boğdular 

lanmıştır. , 

BARCIYI YARALADI - Be
yogıunda Gardenbarda sabıkalı
lardan Çakır İzzet ile barın ida
re memuru Ahmet Başı arasında 
artıstlerden birini kıskanmak yü
zunden kavga çıkmıştır. Bir a
raıık sustalı çakısını çeken Izzet 
Ahmedın üzerıne yüriırnüş, onu 
muhtelif yerlerinden tehlikeli su
rette yaralamışt~r. Yaralı Beyoğ
lu hastahanesıne kaldırılmış, suç
lu tutulmuştur. 

Mıntaka ticaret müdürlüğü 
manifatura stok vaziyetini tesbit 

dı~ekte olan T~rk - .Macar tı- ve evine ı?ötürmek istemiştir. Ce 
ca:ı anla.şı'nası bır netıceye var- mal adında vekendini bilmiyecek 
dıgı takdırd~ ~u me~l~kett~n ı;>a- derecede sarhoş olan bekçiye 
muk mukabılındc kullıyetlı mık- hakaret etmiş onu dövmek iste-
tarda manifatura ithali mümkün miştir. ' 
olacaktır. Dün cürmü meşhut nöbetçisi 

============================ olan asliye dördüncü ceza mah-

PiYASADA: ıUTEFERRIK: 
Mardin (TAN ı - Burada mü

cevher satıcılığı yapmakta olan 
Mansure ismindeki kadın dört 
gün kadar ortadan kHybolmuş, 
sonra da iple boğulmu~ olarak o
liısü bulunmuştur. Her zaman ü
zerinde iki uç bin lira kadar para 
ve,mücevhcr gezdiren bu kadın 
kaybolduğu dört gün zarfında 
her yerde aranmış, bulunamamış. 
tır. Nihayet zabıta elde ett ' ği bir 
ip ucu üzerine sabıkalılardan Ab
di Şam'ı yakalamış, Abdi Şam 
k~dını iple boğduğunu söylemiş 
ve cesedini sakladığı mağarayı 
göstermiştir. Mağaraya gidildığı 
zaman kadının cesedi mos mor 
bir ha1de bulunmuştur. Abdi 
Şam adliyeye teslim edilmiştir. 

Almanyaya Sevk 

kemesine verilen Cemil 1 ay hap 
se ve 30 Ura ağır para cezasına 

1 • mahktım olmu~a da bekcinin de 
Çin kendisini tahrik ettiği anlaşıldı Pasif Korunma 

Yeni Tedbirler Olunacak Mallar 
Almanyaya ihraç edilecek 2 Pasif korunma ıçin yeniden bir 

milyon 800 bin lıralık darı, kuş çok tedbirler alınmaktadır. Hü
yemi ve yağlı tohumların ıhraç kumet bu iş için icap eden tahsi
nisbetlerinin va satış fiyatlarının satı verecektir. 

PARMAKLARI EZİLDİ - Lı. 
manaa demirli bır ecnebı vapuru
nun tahmıl, tahli~e. ışmde çalı
şan Alı .l!:lıguzeı kazaen vınçe ta
kılmış ve parmaıdarı ezilmlşnr. 
.Aıı, .Beyogıu hastahanesinde te
ua vı at1ıına alınmıştır. 

tesbitı ıı;ın İstanbul. İzmir ve Halkın korunma işlerinde ne 
Mcrsın birliklerinin iştirakiyle şeki!.de hareket edeceği kararlaş
şehrimızde görüşmelere başlan- tırılmıştır. Bundan başka, ekip
mı~tır. !ere lazım olan techizat ikmal e-

<;A.H..Pl~llLA.tt - Şofor lsma
u .ı.e.ıcı.ın ıdare:;uıdeKı Jıll nu-

Bu görüşmelere hububat ve dilmiştir. 
yağlı tohumlar ihracat birliğinde NAK.LIYATÇILARIN ŞlKA 
bugün de devam edilecektir. YETLERI - Istanbuldaki nak.li-

Edirneyi Sevenler Cemiyeti 

maıaıı o~oous Ut: vat-nıan Anmı::ı. 

\.,..etın uı ıuare ettıgı 14~ nuınaraıı 

tramvay arasrnua .yış.ıae .tıaıas

Kcu gcu..ı cauuc:::;ı.uu~ O•I." ljaı .P·~ıua 

uırnuştur. Her ıki araba da -enem. 
mıyeuı surette hasara uğramış, 

nurusca zayıat olmamıştır. 

Diger taraftan yine bu memle- yat anbarları sahipleri, liman 
kete ihraç edilecek zeytin vağı tahmil ve t:=ıhliye tarifesinin ba
fiyatlarının ve ihraç şartlarının zı kısımlarından şikayette bulun
kararlaştırılması için İzmirden muşlardır. 

Edirne (TAN) Edırne vezyure
si ''Eski Eserleri Sevenler Kuru
mu,. idare heyeti Umumi Müfet
tişlik salonunda fevkalade hır 

bir heyetin gelmesi beklenmekte- Devlet limanları iş1etme u-
dir. mum müdürlüğü nakliyatçıların 
YENİ DERİ NİZAM:~· 'iMSEİ- şikayetlerinin bir kısımını ye

tlzerinde fazla yün bulunan deri-1 rinde bularak tetkikata baş~amış 
lerin ihraç edilip edilmemesi hak- tır. toplantı yaparak bazı kararlara!- aEL.ElJlYEUE: 

mıştır. Bu arada kongrenın onü
müzdeki 24 mart pazar günü ıop
lanmasını da kararlaştırmıştır. 
Kurulduğu gündenberi 'l'rakyı:t 

nın gilzide, tarihi eserlerini koru 
ma ve kurtarma hususundaki 

Beyoğlu Yolları 

Yapllıyor 
hummalı faaliyet ile dikkati çe- Belediye onumuzdekı hazirana 
ken bu hayırlı teşekkül bir ta- kaaar .ı:seyogıunun hemen but.un 
raftan da hususi teşekküllerin yollarını yapmağa karar vermiş
maddi ve manevi yardımlarına tir. Bu araaa ;;ı~nanc - Gazikop
mazhar olmuştur. rusü yo!unun açılmasına derhal 

kında Ticaret Vekaletince yaptı- Bu arada cumartesi ve pazar 
rılan tetkikler neticelenmiştir. günleri malsahiplerinin hesabı
Vekıiletçe yeniden bir deri stan- na kaydedilmekte olan yevmiye
dard nizamnamesi hazırlanacak- lerin bundan sonra hafta tatili 
tır. Bu nizamname ile salamura münasebet;y1e hiç bir muameleve 
ve tula halinde ihraç edilecek de- tabi tutulmaması hususunda MÜ
rilerin evsafının ve Üzerlerinde nakaliıt Vekaleti nezdinde teşeb
bulunacak yapl!k ve kıl mikdarı- büslere geçilmiştir. 
nın tasrih edilece~i anlaşılmP.1<ta- ŞEHİR TİYATROSU TURNE-
dır. Sİ - Şehir Tivatrosu artistleri 4 

- --r> --- nisandan itibaren turneye cıka-

Beş yıl içinde başardığı büyük başlanmıştır. Bir kısmı esasen a
işler ve hizmetlerle milli gurum- çıımış olan bu yolun kısa bir za
muzu arttıracak mahiyette olan manda bitirilmesıne çalışılmak -
bu teşekkülümüzün bu seneki tadır. Buradaki bir çok bina ve 

Ru .. ctu•• 5 ,,_ 1 caktır. Artistler 21 vilavette 
s araçog u muhtelif temsiller verecektir 

Dün 
Bilhassa ı?ecen senelerde ovnan -

Defnedi~dJ mış ve beğenilmiş olan e~erlere 
kongresi de zengin bir icraat ra- arsa!ar istimlak edilmiştir. DıJer Vefat haberini dün teessurle 
poru He acılacaktır. !eri de yakında tamamen istim- bildirdiğimiz Hariciye Vekili 

Tokat Mebuslarının lak edilmiş olacaktır. Şiikrü Sar~çoğlunun kardeşi 
Ziyaretleri Şişhanedeki Lunapark g~zino-ı~~ştü .. Sar~çoğlunun cenazesi dun 

, sunun bahçe duvarları gerıye a- ogle uzerı sakt 13 te Ayaspaşa-
Tok'.1~ (TAN) - 1.oakt Mebus- lınacaktır. Beyoglu Kaymakamlı- da Gayret apartımanmdan kal -

ları vılayet merk~zuıc gclere.k 'ğı yanından Tunel meydanına dınlarak namazı Beyazıt camiin
konferanslar vermı~er ve halk ı- 1 çıkan yolun genişletilmesine önü de k,ılınmış ve Şehitlikteki aile 
le temaslarda bu unm~şl~rdır. muzdeki giınlerde ba !anacaktır. kabtistanına defnedilmiqtir. 
Mebuslarımız Halkevı ıdare .. .. ş c · · d :t .. 

h ı · t ı t d b 1 Dağcılık klubu yanından Dol- enaze mera.•amın e dun sa-
ey~ ı op an ıs~n. a. u . un~uş- mabançeye inen asfalt yol 25 bah Ankaradan Istanbula gelen 

lar, ıdare heyetı azaları ile sene- t . 1 .• . d 1 . . 1 .. Hariciye Vekilimiz Şu"kr" Sa lik • ı t af d me re gen:ş ıgın e ve re UJ u u • 
.. .~esaı pro.gram an e r ın a 1 . k · d 1 k · B 1 raçoğlu, Dahiliye Vekili Faik Oz-

goruşmcşıerdır o ara ınşa e ı ece tır. u yo . 
y· b h ft · · d .1• , i üzerindeki bina ve arsaların is- trak, Orfi ıdare komutanı Korge-

ınke E ~ a a Kıçın e vı a) e t iml81dne başlanmıştır Yo'un neral Ali Rıza Artunkal, vali ve 
Çocu sırgeme urumunun u- · · 'd' · ı d kt L. f' · t ı t ı b'. başında ve Dağcılık klübünün ıye reıs o or ut ı Kır. 
m~~ı f o).an t~sı 1~f1 ınıp ~ sc- tam karşısına tesadıif eden ga- dar, eski Dahiliye Vekili Şükrü 
ne 1 at ıy~ .e~ ı : r·~ ~ce sek zfno istimlak edilmiş ve yıkılma· ~ya, harp akademiai kumandanı 
nlt;_ky~pı a:a kış er us un e ç~o sıha başlanmıştır. Korgeneral Ali Fuat, İstanbul 
a a a ı muza ere er cereyan e - . . . Kumandanı Tümgeneral lshak 
mistir. Eski idare heyetinin ç k Taksım - Harbıye ve Taksım A . Akd i t "dil .. 
ve;imli calışmaları takdirle kar- Sıraserviler yolları da yakında vnhı ağ, kemnl yebulmu ru, 

f lt 1 k · ed'l kt' B" mer umun ya ın arı wımu<ıı-
şılandığından aynen reni idar~ a~ a o ara ınşa . ı ece ır. ~- }ardır. ır 
hevetlne secilmişlerdır. Umumı tun bu yollar haz.rana kadar bı- H . . V klll Ş hitlikt 
kongrevc ist 'rıık etmek üzere tirilmiş olacaktır. arıcıye. ~ , 1• tirake ed e,l ce-naze merasımıne ş en ere 
mebus Cemrıl KovAh ve STtkı A- -->--- ayn ayn tetekkürlerini bldirmic. 
tar murahhAc; sedlerPk trm1 ııntı- ( ır 

y~ .::nn vortımictir Yeni P. T. T. Tayinleri ırRüştü Saraçotıu vefatından 
Kızılcahamamrla Bir Ka1a rtrıKara l'l'ANJ - oeynıuı .t>. evvel cenazesine çelenk getiril--
Kızıleaharrıam . ITANl - Kızıl. T. T. müdurü Sakin Gokdoğan memesini ve çelenk paralarmın 

cahıımam - Göv~m vohınilııkl <'ay te'graf işleri reis muavinlığine Hava kurumuna verilmesini va
iizerinde köprü yapmaktrı olen Maıaş P. T. T. murudu Fahri c::ivet etmiştir. 
Mustafa usta. basma dii~n sğır Kutluay Seyhan P. T. T. müdür- Riistü Saracoğlunun bu çok gü 
bir abc pRT'Ca!llTntn te~i"rlvlP ka- luğüne, posta işleri re!sliği şube - <>1 vııc;ivPt ' verine getirilmiş ve 
fası ezilerek caya düşmiistür. mudürü Şevki Ozatan Maraş P. <'enl\7PVP ,.,,.],.rık gönderilmemiş-

ehemmiyet verilecektir. 

Tüccarların Hava 
Kurumuna 

Yaptıkları Yardım 
Tüccarıarın Hava kurumuna 

yappmakta oldukları yardım de
vam etmektedir. Bu meyanda 
Suraski ve mahdumları 6250, m~ 
nifaturacı Artin Kınaciyan 4000, 
Kazmirci Salih Keçeci ve Hayık 
Kazancıyan, Nuri Abdurrahman 
Ma1taoğulları 1000 er, PPrtev ı 
Paker. 750, Salamon Kohen ve 
o~ullan 550. Jojef Es.l(cnazi ve 
oğulları, YeşUR ve oğlu. 'Andrea 
ve Yaniçiçis 500 zer, Pozant ve 
Novaros Hamparsum Erkmen, 
Yordan Yanoğlu Atanaş Papa
doplu, Nişan Menamtiyan 300 
zer, Mişel, Fahri, Mustafa Nuri 
Kökel, Muiz Alsaydi ve oğUları, 
Benzanona ve R. Ojlov 250 şer, 
manifaturacılardan Hayık Ter
sakyan 175, Mehmet Emin çiz
meci. Damlayan biraderler, Isak 
ve Marko Kohen 150 şer, Sadi 
Kaplanca} ve Rifat Gevran. 
Marko tlya Kohen 125 şer. Jak 
Perez <1!'1rhic: li'Prnin.,.nt Npı:im 

$alınsas. Mehmet Sucuko, Yu
nus Hilmi Akhas. tı:ıtPpan. M. 
'T'ıılım!'l7V'1n Vı\mil T .. rıdi, N117;.f 
("p]pl-.i C::!'lfi C::ivnc:lroğlu. K::ıra-

1 O li i lC'r 

ğından bu cezaların ıskatına, yal. 
nız sarhoşluk sucundan bir lira 
para cPzası ödemesine karar ve
rilmiştir. 

Dahiliye Vekili Gitti 
Bir kaç ~ündenberi şehrimizde 

bulunan Dahiliye Vekili Faik 
Öztrak, dün akşamki ekspresle 
AnJ.r~·rıva avdet eımiştir. Vekil 
Ha~ -pasada Vali ve emniye• 
müdürü tarafından teşyi edilmi~ 
tir. 

-- ... --
Köy Kalkınması İçin Bir 

Program Hazırlanıyor 
İstanbul vilayeti köy\:ülük bü

rosu, köylerin kalkınması icin ye. 
ni bir program hazırlamaktadır. 
Programda bilhassa mahalli im
kan ve ihtiyaçlar gözönünde tu
tulmaktadır. 

Köylerde ziraatin, el dokumF 
cılığının ve maarifin tevsiine i 
tina edilecektir. 

İstanbul kazalı:ı.:ına bağlı 30-
köv bulunmaktadır. Bunları n25 
sinde köy kanunu tatbik edilmek· 
tedir. 

Adapazannda Bir Cinayet 
Adapazarı, (TAN) - Dorhasan 

köyünde 20 yaşlarında Mustafa 
adında biri eski bir kin yüzünden 
seyyar satıcı Mehmedi bicakla 13 
verinden yaralwarak öldürmüş 
tür. 

Katil Mehmedi orman yolundcı 
beklemiş ve eyyela tabanca ile 
vurmak istemistir. Fakat tabanca 
sının ateş almaması üzerine bıça· 
ğını çekip hasmının üzerine sal
dırmış ve rası?ele yerlerine saplı
varak öldürmüstür. 

KAtil yakalanmıs ve müdoeiu
mumi muavini Bedri Özkava tah
kikate el koymuştur. 

__.._ 

Gördesteki Heyelan 
Gördes, l TAN) - Uzun müd

:ietten beri devam eden heyelan 
son J(ilnlerde tehlikeli bir hal al
mıştır. 

Mahallinde tetkikat yapan Va
li ve nafia mühendisleri Cuma ma 
hallesindeki nalkın tahliyesine 
lüzum .ıtörmüslerdir. 

İzmitte nd E;-y andı 
Izmit, 9 (TAN) -Hacıhızır ma 

halleıi~de Samiye ait evden çı
kan yangın süratle genişliyerek 
vanındaki eve de sirayet etmiş -
tir. itfaiye ve zabıtanın müda
halesiyle van.ıtın iki ev yandıktan 
cıonra sönrHiriilmfüıtür. 

Vali Tüm komutanı, emniyet 
rrıiinürü ve belediye reisi yangın 
verine gelerek ateşin süratle sön 
-1iirii1mPc;i icin direktiLer ver -
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Garip Bir HikCiye 
Yazan: Naci Sadul.lalt 

Bir hazin hikaye de budur: 
1926 yılında, bir vatandaş. 

kendine ait bulunmıynn geniş bir 
araziyi işgal etmiş. Bu yüzden. 
hazine, o ·vatandaş ale~ hine bir 
dava açmış, ve bu davayı, tenıyi. 
zin de tasdikinden geçirerek ka
zanmak suretiyle yeniden elde 
ettiği araziyi köylülere satmış 
Ellerine birer tapu senedi de ve
rilen köylüler de tabii ve masum 
bir göniil huzuriyle ekip biçmi. 
ye koyulmuşlar. Fakat şimdi 
hayretle öğreni:roruz ki, biçar<' 
köyliilerin birer tapu senediyk 
sahip bulunduklaı. tam on be• 
senedir ekip biçtikleri, ve devle 
tc de muntazaman vergisini öde· 
dikleri o topraklar, vaktiyle a 
çılmış olan malfım davayı kaybe 
den a}·ni vatandaş tarafından 
tekrar işg-al altına alı ımıştır. 

Ve sahibi buhınduklan top· 
raklardan çıkarılan köyJiiler, ta 
pu senetlerini göstererek hakla 
rmı aradıkları zaman, kendileri 
"le \'erilen cevap şu olmuştur; 
"- Sizi buradan çıkaran va. 

tandaşın elinde bir hudutname 
var. Sizler ise, birer tapu sene· 
dine sahipsiniz: Bundan da belli 
ki, aranızdaki ihtilaf karısık. Bu 
itibarla, ,;imdi bu araziyi boşal
trn da, karışık ihtilafınızı bir 
mahkeme huzurunda halledin!,, 

Köylüler arasındaki toprak 
kavgası, Anadolunun ezeli dert
lerinden biridir. Maalesef, bu 
miizmin davayı kökünden hallet. 
me~in. çaresi hala bulunabilmiş 
değildır. Fakat eğer tafsilatını 
gazetede okuduğum bu haOise 
doğruysa, bitip tükenmiyen top. 
rak kavgalannın fc\•kalfide ka
rakteristik bir şekline şahit olu
voruz demektir. 

Yine gazetenin \'erdiği rakam
lara nazaran, tiır tek vatandaş 
tarafından işgal olunan arazi tam 
1175 dönüm\ iir. Ve ellerinde bi-

~ tanu senedi bulunma ına rağ
~~n bu topraklardan çıkarılan 
<oyluıerın yekunu ise 186 dır. 
"nrli o topraklardan aldıkları 

mahsulle kıt kanaat geçinebilen 
tam 186 köylii, ;\'ani tanı 186 a. 

", açılmış bulunan davamn ne
ticesini h<'klemek mecburiyetin
dedir. Beherine on döniim top· 
·ak bile düşmiyen oköyl" 
birikmiş paralan, veya birikmiş 
zahırcferı bulunabileceğine ihti
mal vermek, çok ham bir hayale 
kapılmak olmaz mı? 

Ve bu hesap<:a. alınmasını ma
kftl ve muhik göreceğimiz ilk 
tedbir, kimbilir ne kadar sürece. 
ğini şimdiden kat'iyetle kestire
ıniveceğimiz bu davanın sonunu 
hUl{Ünkii nafakalannı dfışiinen 
faikr köyliilere değil, bu arazi U
zerinde hıık iclia ecl,•n diğer zata 
l'lekicfmck değil midir? 

Bövle yapılm!Mlığı takdirde, 
topraksız. vani ekmeksiz kalan 
'' hiçare kiivliilerin, açtıkları da
vadan e\'vel bitt><'eklerini diisUn· 
mek. fazla bedbince bir tahmin 
.,ayılmaz sanırım. 

• Bazı semtlerde ) eni tip 
ekmek tıpkı eski has ekmek. 
ler gibi pişkin ... e kabarık çı
karılıyor, bazı semtlerde de 
hamur ve siyah ekmek yapı. 
lıyor. Niçin? 

? ? ? ? ~ • . .. . . . . 
• Biıe bildirildiğine göre, 
Topkapıda istimlake tabi ol
duiu için kapatılmış bir fı
rın vardır, hu fırının verine 
bir vatandaş ayni semtte ye. 
ni bir fınn yapmak isteml"k. 
tedir. Halk to hu semtte bir 
fırına ihth·aç oldujhına dair 
hir mazbata yapmıştır. Fakat 
Belediye fırının insasına mü. 
saade etnıemistir. Niçin? 

? ? ? ? ? ~ . . . . . . 
• Sehrin birçok semtlerin
de Hamid1yt> c:u\'lmdan haska 
icilecek ı:ıu bulunamamakta, 
hu suyun damacanası da 25 • 
30 kurusa ı-atılmaktaılır. Seh 
rimizde hircok memha SU'.\,1 
va,.dır. En miihimnıi de ~v. 
kıııfın elindedir. Evkaf şeh. 
rin muhtelif st>mtlerinıffı mev 
cut sebil ve muvakkithane 
ıdhi binalardan istifade ede
rek birer su deposu aç1y, e
lindeki memba sularım hal
kın istifadesine arzetmi;\•or, 
Niçin? 

., ? ? 
• Giindii7.leri Pl"I islPk <'Rdtle
ler hife cdip ";Tİİ} 'iyor !\ nJt>lele. 
1'İn ııiip;ırd ikleri oknklıtn ıs

lahnıva nıechur tutıııma•arı 

miimk'indii". v,. "" a~·"d hir 
<'ok vııtandrıslnr or:.hrılan 
ı;tl'C'l'rken hunalmıık t<'hlike
sinden kurtulal'akhr. Bu ha -
sit tedbir nicin aldınlmaz'? 

? ? ! ? ? ? 
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Dünyanın 
Siyasi 
~1anzarccsı 

ı - Yardım layihası, Ayan M~c
lisinde 17 gün suren hararetli mLi
zakerelcrden sonra 31 reye karşı 
6U rey ıle kabul edilm:ştır. 

2 - Matsuokn'nın Berlın ziyare
ti, eğer doğru ise, Almanyanıı:ı, 

Japonya ile bir ademi tecavuz 
paktı yapması için Sovyetier Bir
lıği hukümeti nezdinde tavassu!.ta 

, bulunmasnu temin rnaksadiyle ya
pılmaktadır. l:' akat, Sovyetler Bir
liginın böyle bır paktı imzalıya
cağı şüphelidir. 

Yardım Layihası : 

Yardım la~ ihası, ayan mec
lisinde 1 7 gün süren ha

d rretli müzakerelerden sonra in
firatçı muhaliflerin bütün ma
nevralarına ve obstructionlarına 
rağmen, 31 reye karşı 60 reyla 
kabul edilmiştir. 

Bu layiha, yapılan bazı kfü;i.ik 
tadil tekliflerinin kabulü için 
tekrar kongreden geçtikten son
ra Roosevelt tarafından imzala
nacak \'e bugün yahut salı giinü 
kanuni kuvvetini kazanacaktar. 

Bu layihanın kabuliinden son 
derece memnun olan Londra 
mahafili, Mister Roosevelt'te 
çok genis salahiyetler veren bu 
kanunu, harbin en mühim hadi· 
sesi olarak tavsif etmekte ve 
l\fister Churchill'in: "Bize a1t"t
ler verin, isi bitireli;n,, söziine 
cevap te~kil ettiğini söylemekte. 
diri er. 

Mister Roosevelt. kanunun 
kendisine ,-erd;_:·i geniş salahi
yetleri, İngiltercye, Yunanista
na ve Çine yarchm için kullana
cağını bc;\'an etmiştir. 

Amerikada daha iki üc ay 
ev\'el harbe girmeye aleyhtar 
olan efkarı umumiycde harbe 
girmek temavülünün gittikçe 
kııv\'etlcnmekte ve esas hedef 
~arak kabul edilen mihver dev
"ietlerini mağ'lfıp etmek için 

harpten maada hiç bir şeyin ka· 
fi gelmiyeceği kannati hasıl ol
maktadır. 

Esasen İngiltereye ve Yuna· 
nistana vereceği harp malzeme· 
sini nakledecek kafilelere Ame
rika harp gemilerinin refakat 
etmesi, Amerika ile Alman;\·a a
rasında harp ,·eıiyejiini ihdasa 
müsaittir ve ancak l>0giin Al
manyanın, kendini Amerika Ue 
harp haline koyacak hadiselere 
meydan \'ermek istemiyeceği 
tahmın edilebilir. Çünkü böyle 
bir harp, maddi ve manevi ha· 
kımdan Almanyanın aleyhine o
lacaktır. Geçen cihan harbinde 
Amerikanın harbin kazanılma
sında oynadığı mühim rolü Al
man milleti pek iyi hatırlamak· 
tadır. 
Amerikanın Almanya aley

hinde harbe iştiraki, yalnız Bir· 
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leşik Amerikada değil. belki va· 
sati ve cenubi Amerikada da 
Nazi teşkilatlarının faaliyetleri
ne nihayet verdirecektir. 

Bir kaç giin evvel, Meksika 
hariciye nazırının, Birlcsik A· 
merika ile gizli bir mu'ahede 
yaptığını ve icap ederse askeri 1 
bir ittifak ta akdetmekte tered
düt eylemiyeceğini beyan etme
si bu bakımdan şayanı dikkat· 
tir. 

Göriiliiyor ki, Amerikn:vı .Ja
ponya ile tehdit ederek İngilte
re.ve yardımdan vaz gecirmeğe 
c;alısan Almanya tamamh·le ma
kus bir netice· a lmıs, Am'erikayı 
İn~ilterenin yanınd-;. hA1'hed~
cek bir vaziyete getirmiştir. 

Uzak Şarkta : 

Bir kaç gündür, Japonya ha
riciye nazırı Matsuoka'

nın Berlini ve Moskovayı ziya· 
ret etmek üzere A \'rupa seyaha
tine çıkacağıodan bahsedilmek
tedir. 

Tokyo mahafili bu seyahati, 
Japonyanın Sovyetler Birliği i
le bir ademi tecavüz paktı ak
di için sarfettiği gayretlerin son 
merhalesi olarak telakki ediyor
lar. 

Japon hükumeti, Sovyetter 
Birliğinin Avrupada -yaptığı a
demi tecavüz paktı mucibince
Almanyanın isine müdahale et
mediği halde. Uzak sarkta Çine 
yardım etmek suretiyle Japon
yanın faaliyetine engel olmasın
dan gayri memnun görüniivor. 
Matsuokanın Bel"lin ziyareti 

-eğer doğru ise· Almanyanın, 
Japonya ile böyle bir ademi te
caviiz paktı yanması kin Sov
yetler Birlii?i hükumeti nezdin
de tavassutta bulunmasını te
min maksadi:vle ya{>ılmaktadır. 

Fakat, bugün yalnız Büyü~ 
Okyanusta serbest bir de ~ 
malik olan Sovyetler Birlij-1 .n. 
komünizme karsı di.ismanl•...;:nı 
alenen ve resmen bildiren Ja
ponyaya, bu denizlerde v~ bü
tün uzak sarkta mutlak hakimi
yet tesis etmek imkanım. verme
si ve binaenaleyh Çine yardım
dan vazgec;mesi için hiç bir ma
kul sebep yoktur. 

Sovyetler Birliğinin uzak 
Şat'kta kend,i hakimiyetini te
sis edemediği takdirde, kendisi 
ile beraber, Amerika, İngiltere 
\'e Japonya arasında bir kuvvet
ler muvazenesi vaziyetini ida
me etmekte menfaati olduğu 
muhakkaktır. 

Vichy'nin Kararı : 

General Weygand'ın Vlchy
yi ziyaretinin neticeleri 

hakkında hiç bir haber gelme
miştir. Yalnız Vichy hükumeti
nin Paristeki miimessili Bri.ııon
un Amerikan gazetecilerine ver 
diği beyanat şayanı dikkattir. 
Mümessil, Fransanın maruz kal
dığı gıda miişkiilatından İngil
terenin mesul olduğunu söyle
dikten sonra, İnr.iliz kuvvetleri 
Fransız nakliye e-emilerine hü
cumda devam ettikleri takdirde, 
bu gemilerin Fransız harp gemi-

(Arkası Sa. 4 Sü. 6 da) 

ı {·Jii~ ııınmim 
Hormonlardan Gelen Şişmanllk 

Vücudümüzdeki yağ nizamına Belki. Fakat şişmanlık rahattan 
karışan uzu\'ların en n:•bimcri degıl, kadınlık hormonlarının iş
dahili ifraz guddeleri olduı, • için, ıemesinde değişiklikten gelir. Bu 
ıçerden gelen şişıtıanlıklariô en hormonlar da her türlü değişik. 
çoğu - o guddelerin çıkardıkları - lik şişmanlık getirir ... 
hormonların bozulması neticesi- Genç kadın gebe kalır, gene 
dır. Hormonlardan bazıları vü- sişmanJamıya başlar. Çiinkü ka
cuttaki yağların erimesine ya- dınlık hormonu artık işlemekten 
rarlar, bazıian da yağların erime. durmuştur, o zaman yalnız an
sine mani olurlar. Ondan dola- nelik hormonu işler. Bilirsiniz ki 
yı hirınciler azaldığı, ikinciler ço bu iki hormon ayn ayrı şeylerdir. 
ğaldığı vakit ş;şınanlık gelir... Kadın sonbaharına erişir, gene 

Yağların erimesine .-yarayan şişmanlamıya başlar. Bu sefer 
hormonJarın en b_aşında erkek- şişmanlığın sebebini tabii sor
lik ve kadnıJık h<lnıonlan hatt.ra mazsınız ... Zaten her hangi bir 
gelir. Çünkü çok yemedikleri sebepten. genç' bir kadının yu
hatde, şişmanlıktan kurtulamı • murtaJıklan ameliyatla çıkarılır. 
;'\'anların • kadın ve erkek - en ço- sa şişmanlık gelir. 
ğu bu hormonları eksik olanlar- Erkelerde de öyle: Büluğ yaşı-
ttır. na getmış delikanlılar ş1şmanla-

Bir genç kız, büluğ yaşına gel- mıya başlarsa spor hareketlerini 
auş, bıraz da geçmiş, fakat bü- utırmak fayda vermez. ErJteklik 
luğ devrini henüz tamamlamış, hormonları herüz iyi işlemiyor 
~ şmanlıktan şikayet eder. Za- demektir. Hormonlar yoluna gi
Y'llık modas~na u3·mak için ye. nnce şişmanlık geçer ... 
meğini azaltır, sofrada doymadan Geçmezse •. O zaman genç 
kalkar. Bununla beraber şişman- - yahut yaşlıca • erkek bir kere 
lıktan kurtulamaz. Çünkü onun göğsiinü yoklamalı • onu biraz 
şışmanlığı "o giinlerinin., henüz yüksek, iki tarafından kabarık 
yoluna girmemiş olmasındandır. bulunca, eritemediği şişmanlığın 
~aten "o giinlerinde,, sancı çek- sebebini anlar: Viicudünde ka
lll<'Sİ de bunu anlatır... dınlıktan kalan parça yüzde on-

Genç kız gelin olur, gene şiş- dan fazla demektir. 
o Si onu Gür sesn lıoroı. :ya2:1ı olmazı 

Yugoslav Kral Naibi 
Prens Paul 

A lman orduları Romanya
dan sonra Bulgaristana 

yerleştiler, bu vaziyet her şey
den evvel, Yugoslavyayı tehdit 
etmektedir. Bu suretle bu mem
leket, cenupta Yunanistan üze
rindeki hududu hariç tutulduğu 
halde her tarafından Mihver 
devletleri ile sarılmış bulunu
yor. Yuı.;oslavlar daha on gün 
evvel Macarlarla bir dostluk 
muahedesi imzaladılar, İtalyan
larla ötedenberi iyi geçinmeye 
çalışıyorlar. Bulgarlarla da mu
hadenet paktları mevcut; Al
manlar ise iktisat bakımından 
Yugoslavları çoktan avuçları a
rasına aldılar, üstelik şimdi Al
man süngüleri şimalde olduğu 
gibi şark hudutlarında da parıl
dıyor. Bu durum önünde Yugos
lavya ne yapabilecek? Komşusu 
Bulgarlar gibi üçler paktına gi
rerek istik.lalini ve bü~ünlüğünü 
korkunç bir tehlike içine mi a
tacak, yoksa başvekil Tzvetko
viç ve muı.-ıini Hırvat köylü 
partisi lideri Doktor Maçekin 
geçen gün gazete mümessilleri
ne dedikleri gibi devlet ve mil
letin istiklalini korumak için 
mukavemet mi gösterecek? İş
te bütün dünyanın bugün me
rak ile beklediği karar budur. 

Akdenize doğru yürüyüşün
da Almanyanın önüne tabiatn a
çıp hazırlamış bulunduğu üç yol 
çıkıyordu: Bunların en kısası ve 
en kolay geçilebileni eski ı. vus
turyanın ananevi nefes borusu 
olan Adriyatik yolu idi. Bu yo
lun ağızları Triyeste ve P'iume'
de bulunur, fakat mihverin ha
tırı için bu iki limanı bir tarafa 
bırakarak yolun ucunu Zagrebe 
ve oradan cenuba doğru çevire
rek, Fiume'nin Yugoslavyaya bı 
rakılan kısmına, Sisak'a inmek 
mümkündü. İkinci yol, yolların 
en uzunudur, fakat en zen,gin 
sahalardan geçer: Tuna yolu ... 
Almanların petrol ve zahire bol
luğu sebebiyle ihtiyar ettikleri 
bu yol onları ancak Karadeniz 
kıyılarına indirebilirdi. Ücüncü 
yol Morava ve Vardar olukla
rından Selaniğe iner. Ege de
nizi kıyılarına varmak için en 
müsait yol da budur, fakat bu 
yol Yunan topraklarına girme
den evvel Yugoslavyanın şark 
bölgesini şimalden cenuba kate-

Mektupların 

Macera lan 

G ün geçtikçe yollar biraz 
daha kapanıyor, seyahat 

TAN 

Belgradda Tuna iizerinde Kral Aleksandr köprüsü 

Şimdi Sıra 
Yugoslavyanın 

Mıdır? 
Birinci Cihan Harbinde Almanya
nın asıl Balkanlarda mağlup fll
duğunu söyliyenler az değildir. 

Bunlara göre garpta müttefiklı>re 
zaferi temin eden hadise ,ark 
cephesinde Almanların tesadüf et
t:kleri zorluklar olmuştu. Bugiın 
de eskisine benzer bir baskına u~
ramaktan korktuğu içindir ki, '°'l
manya, İngiltereye karşı bir istila 
hareketine geçmeden evvel bu ci
hetten emniyet ve selametini te
mine çalışıyor ve bunun için Bul
garistandan sonra Yugoslavya ıle 
anlaşmak ve onu yola getirnv~k 

istiyor. 

r-·-·- yazan: --·!.·····: 
! Faik Sabri Duran! 
1 : 1 • ............ ..._..... . ... ~ .... ı 

der. Görülüyor ki, Almanlann 
motorize kuvvetlerini rahatça 
ve süratle Selaniğe akıtacak o
lan yol Bulgaristanın Struması 
değil, Yu2oslavyanın Vardarı· 
dır. 

* * Bismarck: "Bütün Avrupa-
da Balkan işlerine akıl 

erdirebilen iki kimşe vardır: 
Biri benim, öteki ile görüşmek 
istiyorsanız. onu tımarhaneler
de arayınız.,, !)ermiş. Filhakika 
Balkan işleri bir zamanlar için
den çıkılması .ı\iç bir muamma 
halinde idi. Hususiyle Osmanlı 
imparatorluğunun bu sahalar
dan uzaklaşmasından beri bu ta
lihsiz ülke, dahili karışıklarının 
yanı sıra Avrupa büyük dev
letlerinin nihayetsiz entrikaları 
içinde boğulmuş kalmıştı. Fakat 
Osmanlılar devrinin ekalliyet
ler meselelerinden Arnavutlu
ğun himaye ve sonra istilası
na varan ftalyan müdahaleleri
ne kadar bütün karışık işlerin 
altında saklı olan alakalar hep 
bu üç esaslı köşe başına varan 

yolların ehemmiyetinden doğ'u
yordu. Denizlerden uzak kalmış 
olan milletlerin kıyılara kavuş
mak arzusu ile icat ettikleri ba
hanelerin arkası gelmiyordu. 

Vaktiyle Macarların Hırvat 
meselelerine verdikleri ehem
miyet hep Adriyatik sahillerine 
ayak basmak emelinden doğu
yordu. Selanik üzerine açılan 
bir Vardar yolu olmasaydı, Ma
kedonyada olup biten facialar
dan dünyanın haberi bile ol
mazdı. Tunanın ağızlarına sahip 
olmak suretiyle Şarki Avrupa
nın anahtarları Romanyanın e
linde bulunmasaydı, bu memle
ket bu kadar göze batmaz ve 
sağdan soldan bu kadar didik
lenmezdi. Hudutları ile Boğazlar 
arasındaki mesafe üç yüz kilo
metre yerine bir iki bin kilo
metre olsaydı, Bul~aristana kim 
ehemmiyet verirdi? Çar Rus
yası 1793 te İspilanti'leri, Mav
rokordatoları Odessada toplıya
rak Yunan inkişafına bir zemin 
hazırlamaya çalışırken Boğaz
lar yolu ile Akdeniz mahrecini 
elde etmeyi düşünmüyor muy
du? Ve İtalya Arnavutluk ma
cerasına her halde Arnavutları 
refaha kavuşturmak için atılma 
dı. Bu hareketin başlıca sebebi 
acaba Argyrokastro'nun Sela
nikten 260 kilometre mesafede 
bulunuşu ve Selaniğin de Boğaz
ların bir bekleme salonu olabil
mesi değil miydi? 

Bu üç mühim yolun açılması 
veya kapalı oluşunun bir çok 
siyasi neticeleri olmuştur: Cihan 
harbinden sonra Macaristan de
nizlerden uzak bırakıldığı icin· 
dir ki, memleketin başında bu
lunan filosuz Amiral, Almanya. 
nın bir peyki olmaktan kendini 
kurta.ramadı. Yin~ kıyılarında 
bir mahreçten mahrum kaldığı 
içindir ki Avusturya Cüınhuri
yeti, Anschluss ağlan içine ko
layca düşüverdi, ne Tunanın 
beynelmilel hale konulması ne 
de İtalyanların yarım ağızla Tri 
yestede ona ayırdıkları serbest 
liınan, vaziyeti kurtarabildi 

* * Yugoslavyanm, hariçten ge-
lecek bir tazyika karşı 

koyabilmesi için dahilde kuvvet
li olması, birlijtini tamamiyle 
sağlamlaştırmış bulunması la-

biraz daha _ııüç. 

ı:.şiyor. ~akat b~- Yazan: Sevim SERTEL 
tun manılere ra.ı:t-
men, mektuplar 
insanların ulaşa- ~ tusuna atılan bir Meksikadan Rigaya 
madıklan yerlere mektubun katlan-

ergeç varıyorlar. Onları ne kar, ~fi. dığı ŞU büyük se- M esela Meksikadan Ri-
ne yağmur, ne de bombalan ve ~ ,. yah1Aatek~.~.ıkn .. Eb".- ~a'ya ~önderilecek bir 

. . ve a uçu ır (ij mektup, evvela torpıllerıyle harp, bu m:ı~erala.. yük vapuruna bin- kara tarikiyle altı 
ra atılmaktan menedebılıyor. dirilen zarf, günlerce sallan - günlük bir tren 
Eğer mektupların dilleri ol. dıktan sonra Atlantiği .li(eciyor; seyahati yamırak 

saydı, kimbilir bize ne akla gel- Garbi Afrika sahillerini takip Nevyork !':ehrine 
mez maceralar ııalatacak, dün. ederek Ümit burnuna ~eliyor; gelir. Buradan At. 
yanın dört bir bucağından ne buradan. Hint denizinden ge- lantiği J?ecen vapurlardPn bi -
enteresan havadisler .li(etirecek- çerek, nıh~yet karaya varıyor. riyle Lizbon'a varır. Oradan 

. Yolda denız tutmaları, bomba-
lerdı. Harp çıkı:nazdan evv~l lanmak korkulan geçirdi mi? İsviçre _ Yugoslavya - Bul~a.. 
Okyanusların bır ucundan dı- Kimbilir? ristan _ Türkiye tarikivle Rus-
ğ;rine m:kt~plan bir ~afta i- Buradan sonra kara seyaha- yadan dolaşarak Riga'ya gele. 
çınde geç~ıy~ . muv.ıı.fak ol- ti başlıyor. lrana, oradan tren. bilir. 
muşlardı. Sımdı ıse beya~ ıarf le Türkiyeye .li(eçiyor. Artık 'O~üncü bir yol da Pasifik 
hamulesini alıp ucunu kapadık. seyahatin jtÜç tarafı bitmiştir. Okyanusundan dolaşarak Ja • 
tan sonra iki ~nlük bir yol i- Buradan ufak bir vapurla m.ek ponyaya varmak; oradan diğer 
çin dünyayı dolaşmıya mecbur tup nihayet Yunanistana varı- bir vapurla Mancuko'ya ıtecip 
oluvorlar. yor. Tabü bu kadar uzun bir sonra buradan trenle ve Siber-

Brezilyadan Yunanistana 

seyahat esnasında bazı yerler- ya tarikiyle Moskovaya iniJ:"' 
de sansür için de durulduğu 
hatırlanırsa, neden bir mektu- burada tekrar tren değistire -
bun aylarla yollarda: sürüklen. rek Letonya'ya ve en nihayet 
diği daha kolay anlaşılır. menzile ermektir. 

rezilyadan Yunanistana 

zundı. Bu~--:;-, 
sunun 26 ...,:ı 
Hırvat anla ~ 
ehemmiveti 
tibaren Hırva 
dare mekanizm 
bildiler. Hırvat 
rinde muhtariv 
ve Hırvat köylü 
Dr. Macek basvekı 
rak kabineye giriva 
lasma senelerdenber u 
den ı?ecimsizliklere niha ~ ...... 
riyordu. Bu anlasamam .... 
psikoloiik sebepleri vardı 
lar Avrupa madeniy 
altında Alman ve 
müstevlilerini görme 
lardı . Dilleri ve kanları 
le Slav olan Hırvatları 
manlaşmıs ızörüyorlardı. 
cihetten Cihan harbinin bütün 
yükünü Sırplar vüklenmislerdi 
harap olan yurt onlarınki idi. bu 
cihetle Hırvatları cekemiyorlar
dı. Hırvatlar Sırplara "haydut" 
diyor. Sırplar onlara "Siz öte
denberi 2ecimsizsiniz, hem ne 
istediğinizi de bilmezsiniz,, ceva
bını veriyorlar ve "bir yerde üç 
Hırvat yaşıyorsa orada mutlaka 
dört siyasi parti doğar,. şeklin
deki eski bi" darbımeseli hatır
latıyorlardı. Bundan baska bin. 
lerce senedenberi istikialleri i
çin hazırlandıklarını iddia ettik
leri halde bir defa olsun silaha 
sarılmadıklarını söylüyor ve on
ları boş yere çene sallamakla 
ve ne istı:ıliklerini bilmemekle 
itham ediyorlardı. Bunun gü
zel bir misali de var: 

1848 de Macarlar Avusturya· 
lılara karşı isyan ettikleri vakit 
asilerin şefi olan Koshut, daima 
galeyan halinde olan Hırvatları 
bitaraf bir vazlyette tutabilmek 
için bazı fedakarlıklarda bulun
mak istemiş ve parti şeflerini 
Peşteye davet etmişti. Fakat mü 
zakere _ııünlerce. haftalarca uza
mış, bir neticeye vaıı.lamamış 
nihayet Koshut bıkmış, boş bir 
kağıda imzasını atarak Hırvat
lara uzatmış: "İstediğiniz şartla
n imzamın üzerine yazınız. ben 
kabul ediyorum.,, Demişti. Hır
vatlar bir türlü istediklerini ka
leme alamarnıs ve bu bos kaQ:ıd 
doldurup Koshut'a iade edeme
mişlerdi. Bütün bu ~cimsiz 
tabiatlarına rağmen Hırvatlar 
tehlike karşısında Sırplardan 
ayrılamazlar, çünkü Slav doğ
muşlardır ve ölünceye kadar 
Slav kalmak isterler. ...... 
Bertin, Romanın Yunanis

tanda bir harp açmasın
dan hiç hoşlanmamıştı. Çünkü 
bu harp İngilizlerin Helen top
rakl(\rında hava ve deniz üsleri 
tesis etmelerine vesile olmuştu . 
Böylece İnı?ilizler Romanya pet. 
rollerine biraz daha yaklaşmıs 
oluyorlardı. Bundan baska. bü
gün yarın, lüzum _ı:tördükleri va
kit İn,Sl!ilizler karaya da asker 
çıkarabilecekler ve Balkanlar
da yeni bir cephe açabilecekler
di. İşte Almanynın istemediği 
budur: birinci Cihn harbinde 
Almanyanın asıl Balkanlarda 
yenilmiş olduğunu iddia eden
ler az değilidir. Bunlara göre 
,garpte mütefiklere zaferi temin 
eden hadise şark cephesinde Al
manların tesadüf ettikleri zor
luklar olmuştu. Amerikalı gaze. 
teei Nickerbocker'in "arka ka
pı., ismini verdiği Balkanlarda, 
1918 in Selanik cephesini hatır
latacak bir baskına uğramaktan 
korktuğu içindir ki Almanya , 
İngiltereye karşı bir istila hare
ketine geçmeden evvel bu ci
hetten emniyet ve selametini 
temine çalışıyor ve bunun için 
Bulgaristandan sonra Yu,goslav 
ya ile anlaşmak ve onu yola ge
tirmek istiyor . 
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sın, kaldın 
\'erine koy 
terce kişi 
far mfü;t 
yiiriitm 
sızlıktan 
saatlerce 
ruz. Bunlar aey 
tık. Bu nakil 'kemle 
t edebilmek C. tciöı 
oluk. cocuk ht'd ot ~ 
inde kalf" feth k< 

be sporları ya, ta' r._ 
re tramva;\'a hincrdı l_"' 

' lcuların turfa11.r si ~o ( 
~enkleri gibi kavıs h ırpc ~ 
virailarda birhirlerinüşrna ' 
c;eyahat etmesi: gitfecol şöy r 
ffar balık istifi gibi ımünis 
tlei!istirmemf"<ii; vah.erek Jaı. 
halivi Amerika" filııt cepheye • 
riile'n Kow - ı>oy'larirde. halen 
viirih·en trenlere at1ı4ilin kuvve 
hrmak istt>r ırlbi arah ümkün 
meleri: yolrııların du 
,.inde - hilhasc:a Ma 
da - }'aihnurda, ça 
11zun hPklemcleri, v 
ım en•el hu insan ce 
ıfcn kurtulmak icin dt 
den evvel atlarlarsa 1 
rneleri lazım eeldiğ'in" 

nistleri k 
leri tak 

ilerine k 
bul urun 
ştir. 

rtivonız. JTnn<:ini de 
m~şrep, Arifi billah 
<:İne varmak istiyen 
teslimh-etiyle ve,•ahut 
78\'l bir nevi tekamiil 
rrihi telakki eden bir son gü 
~f"mnuniyeti:ı-1<" kalmlştır. Subat 

Ne yapalım? Zaror an t~}Sarel 
7urları miihnh kılmaınsanı ayın 
kiitliw., dendir. ühim !U 

Bütiin hu saydığım 
ra mukahil tramvav i 
lıir tek dilei!imiz var: 

Tramvaylara inmek 
usnliinii t~nzim etsin! 
Dünvanın her verin 

aibi ,:ole ular ara hala 'fil iyet 
hinsi~ıer , .e önden. va n .e;ece 
nın hulund11ihı verd~,man tayya 

Bu, o kadar hasi~.ltasına bir 
hemmh•f'fsiz; faknt ır. Taarruz { 
ita o kadar havati dı fakat ,gece 
ki birdenbire ahai mra nihayet 
fe~ nldıracaktlr. ~ •' zayiat L 
ıfa gavet kolavdıre) son ta 
kadar ·vatmanı~irat daha fazladı 
verlerin I<> mfü:wük bir kısmı m 
ihtnrda hulnnmı iki yangında o 

Bu suretle bi~ddit mıntaka 
tam inilecek yJak bombalan 
mahsuç mani ohasar1ar yap 
eöhe2-ini sişirer<'J.1 b?.~?al~.rı he 
öni.i alınmı-;ı olacaktır. lmııs ve 
cık fedakarlık mnkahili ıkma 
vav idaresine iktısadi d~~~. 
fa~t te temin edi:rorn~ nduru 

Sı'sli Tiinel ha.; f-t saatl man • ~-:.. .. d"" 
Pvlesern birinci mevı.1 t- son ur 
cifte biletri ıröriivoru,.,· 
man tarnfınrlan. diğeri 
nrkasından tarama usu 

S imdi elimize diğer bir kesivorlar. Bu intİ'ıam s 
mektup alalım. Bunun tek hiletri He is halledile 

m 
üzerinde Clipper nnnla izdihamın önii alı 
tayyaresinin pulu Alınmaz. Falrnt hiç 
vardır ve bir ke. intiwmlı hir izdiham tem 
narında tayyare mis lir .,., llu lcııdarcıi?ını 
ile gideceği işaret ı •Pmı'J • 'rdır,, 
edilmistir. Clipper 'ferin. Londra, 9 CA.A. ) 

tayyaresi kısaca Atlantiği ge_ l sabahı sona erf l)afta z 
çen posta tayyaresi demektir.!_ Alma~va ü~e ·l:ı 
Nevyorkun geniş meydanların- lıa~ek.ut,..·ıp · k•ı• 
dan birinden havalanan bu mu- te- ler~mı7C1cye 1 1 
azzam ucak. 24 saat sonra At- !!".- lerıne :S 
lantikteki Bermuda adalarında _ ı?e ta:rv~rj s Bir 
yere iner. ~gın- n:ıı~tır 

Burada yolcular çıkıp ~iraz 'antı "ının S •• 1 d• 
dolasırlar, tayyareye 18nm olan Bu ktıVVP oy e 1 
benzin alınır, sonra tekrar yola zırı . D~r 
çıkarlar. 24 saat sonra da Liz.. kat hıldıt"' 
bon'a varırlar. Bir defa .tayya- ava de İn • Z f 
re karaya ayak bastı mı, hemen 'azır va hitmız a ere 
buradaki posta nemurlan mek vu- ,.,,n._ 
tuplan alır ve t.unları eiriecek- • Af- ~caktır11 
leri ·yerlere 2öre avınr. İsnan-htelif ~ 
ya, işıta.1 alhnda olmıyan Franı.esele- A. > - Atina ve 
sa ve İsviçreye ıtideeek ol::ınla' tSPJiyetleri mümessıl-
trenle bu şehirlere sevkedilir. -'ında dün beyanat-
Londray~ sıride:ek ~lan mekariciye 00~ v_ek,il Korizis, bıl -

tuplar; İnıııltere ıle Lızbon ara.ıç reisı raaı nıştır: 
smda muntazaman isliyen b-,uıuna- ı.n)detaksa!'l'ın en bü
İn~iliz tayyaresi gelio onları ~n Fran ya ~n biri olan içtimai 
1 k d b kl rl r Ce•-t Yunan mı·1ıetı'n1'n ıncıya a ar e e e · mesinin " 

Avrupa _ Amerika seferleı,ir tale- mına karşı Adilane 
ni yapan tayyarelerin bir sev1 bildir- ~aktan ibaret kal
hatte t8$lyabildikleri mektu vapu _ i bu çetin, !'akat 
!arın sıkleti _mecmuu 4 -' Italyan ıer, cadelede bir tek 

• Bu.zunlerde 'Pek nac · B•bnu· . S" . a. u ~--
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":·,Galatasarayı 
Mağlup Etli 

(S;;;;;-[)ü~yasınd~) Dünyanın Siyasi 

Yazan: Uij 

Muvaffak b/ 

1 
am kazanç si• 

PırlaıEa.r~ca daim 
mıstJ:lcy 4e yedi p 

Artistlerle Ressamların 
Tablolarındaki Modeller 
Arasında Bir Mukayese 

Manzarası 
(Başı Sa. 3 te) 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
Ierinin müsellah himayeleri al-

8.00 Program 
tına konacağını ve Amiral Dar- 8.03 Haberler 
Ian'ın, Amerikanın Vichy hüku- 8.18 MUzik (Pl.) 
meti nezdindeki Büyük Elçisi 8.45 Yemek lis-
Amiral Leahy'yl, bu vaziyetten tesi 
haberdar ettiğini bildinniştir. + 

18.03 Orkestra 
18.40 İnceaaz 
19.15 Kilba hava

lan 
20.15 Radyo ga

s 1 rJıtın ecdadını B •k K 
Mod~i halde nedepor • ecı tac arcllacması da 
deıı ur? Kimse ı ~ ~ ~ ~ 

S rf~~~yas:şın 3 • O Galebesiyle Neticelendi 
aşlar. MU milli küme ı yine açılamadılar. İstanbulspor- şutunu Osman güclükle yakala

D•kıq el kar da ıtsı v_e Gala- lular aksine güzel oynuyorlar ve dı. Galatasaray açılmwa çalışır-
...__1ak kendishçenın karşı İstanbul şampiyonluğunu gayet ken Fenerbahçe birdenbire sol
~ udu kancıicesi olarak kolay kazanmış olan rakiplerine dan aktı, fakat Sarı - Kırmızılı.. 
- ~ranğı on namiyle dol - hiçbir tefevvuk fırsatı vermiyor_ lar hakimiveti hafifce almıva 

rnavut daha görül- !ardı. Süleymanın ilk dakik~lar- muvaffak oldular. On birinci da-
abak ça.ızın en büyük da frikikten attığı sut kalenin kikada Salahattinin cektiği · ı.rü
ldiği b 'ener - Galata_ üst direğini sıyırarak dışarıya zel bir frikiki Cihat fevka Hide 

-Vol O ~österdiği alaka çıktı. Bundan sonra. hep akın bir fırlayışla kornere cıkardı. 
rtık Pazdihama mıista- yapan İstanbulsporun, önü boş Ani olar~k bir daha hücuma ae-
erind • olarak topu yakalıyan santrforu, çen Galatasaray mühim bir f~r
et v asrı bir stodyom bu fırsatı da kaçırdı. sat kaçırdı: Santrforun şutunu 
ıra JZ hayalimizde oL Mukabil akına kolayca geçen Cihat ancak yere yatarak elleri. 
k k- d~ gere:1t gişele- Beşiktaş soldan akh. Fakat Şük- le itebilmis. ·fakat topu, Sara
çan ı;;urnıkelerın ıslaha rünü:ı a~tı~ı güz.el şut avuta cık- ı fim dışarıya atmıştı. 
iyoı tı. Yıı:mıncı dakıkııdan sonra Be- 30 uncu dakikadan sonra Fe-
İkin3 _ [. Spor O şiktaş açıldı ve Memduhun ka- nerbahce biraz a~ır bastı ve dev_ 

r ar leye dalışını kalecinin eliyle dL renin bitmesine iki dakika kala 
P~ YL oyuna başlayıp, rek kurtardı. 38 inci dakikada Naci kornerden ıtelen trınu. va
nab~re kalan Galatasa- Beşiktaş beki topu elivle çevir- zivetinin cok miic;ait olmasına 
Muvbahçenin B takını- di. Fakat hakem penaltıV1 ver - rağmen. havalandırdı. 
ek ict"edildikten sonra, medi ve 40 mcı dakikada Sabri Ik. . d · d 

ifden Muzafferin i- kornerden gelen topu kafa ile mcı evre e 
ık ... ..ı;'tler ku~ası oyun- İstanbulspor kalesine soktu. Ra- İkinci devrede Fenerden Na-
ara ~an ·Beşiktaş _ İs- hat oynamıya baslıvan Besiktas zif çıkmış, Fikret orta hafa, Ö
birtrşılaşmasına baş.. iki dakika sonra. Saim vasıtasiy_ mer sağa, Kadri de santrfor ye-

fi'ranz Hals'ın 
mcshur "Gülen 
Knval)·e,. tal \o
sunun modeli 
oıullaka t:hmdc 

le bir gol daha kazanıyordu. rine ,geçmi~lerdi. Galatasaray _ 
fte ~1ar netice Bcşikta- Hakemin idaresi, yeniliğinden dan da Salahattin ve Osman çık- E ğcr eski zamanın ressam-

: n~ galibiyet almış ol- olacak, itirazsız _geçmedi. mış, Mehmet Ali sa_ğaçıf?a. Saim ları bugünkü günde yaşa-

1
• ı1m 31llse de maç, tam de kaleye R;elmişlerdi. Fenerbah- mış olsalardı model bulmakta 

ı a h · d Besiktaş: Mehmet Ali, Yn\'uz, - ·· l"k ·· k k ı ık avası ıçin e cere- · çenin yaptığı tadilitt hemen te- guç u mu, yo sa o ay ı mı çe-

~
~rae oyunun idaresini Hüsnü, Rifat, Halil, Sabih, Sah. sirini gösterdi ve kırk bes dakika kerlerdi. Bu ciheti gözününde bu-
• a 1 t b 1 ı· ri, Saim, Memduh, ıo:ercf, Şük- ı d b" • tkA fil r · :m s an u spor e ı- ~ aksamış olan orta muhacim mev un uran ır san a ar m a -
·ey rii. · d b" t··t kii, Kadrinin iltihak1 ile tehlike- tistlerı arasın a ır e u yapmış 
ıvaf.t7ede olduğu kadar İstanbulspor: Fikret Ha~·ri, Se. ti olmıya başladı. İyi paslaşan ve bunlar ile muhteli! artistlerin 

,t!.l:;istrde de- uzun ve sey. fer, Muzaffer, Rii$tü, Celal. Fah- Fener muhacimleri birinci dev- tablolarındaki modeller arasında 
rk a 1stanbul şampi:vonu ri, Siileyman, l\Ii.ikerrem, Cihat, redekine hiç benzemiycn bir mukayeseler yapmıştırı Vardığı 

Isnan ve ahenkli bir 0
- İsınet. tempo ile o.vnamıya bas1amışlar- neticede bazı artistlerin muayyen 

n~ian 1stanbulspor, dün Fenerbahre 2. Galatasaray O dı ki, on sekizinci dakikada kü- pozlarda çektirdiği resimleri mu-
urtida içine düştüğü bed- elik Fikrete kasdi bir tekme vu- ayyen tablolardaki modellere çok 
tirLva tesiriyle beklenme- Günün en mühim maçını yap- ran Galatasaray solbeki Adnanı, benzetmiştir. Bunlar şunlardır: 

r rı yemiştir. mak üzere hakem Samihin dave_ takımın kaptanı Salim sahadan ı _ Leonardo de Vinci'nin meş 

Uains olurdu: 

Bu haber, son Paris seyaha- 12.30 Program 
tinden çok memnun avdet et_ti- 12.33 Şarkılar 
ğipi söyliyen Amiral Dadan•ın, 12.50 Haberler 
Nazi Almanyası için sempatik 13.05 Şarkılar 
olmıya başladığı zannını hasıl et 13.2~ Müzik (Pl.) 

mektedir. Bununla beraber, A- ı * 
miral Darlan'ın General Wey- 18·00 Program 

zetesi 
20.45 Sololar 
21.00 İstekler 
21.30 Konuşma 
21.45 Orkestra 
22.30 Haberler 
22.45 Cazband 
23.25 Kapanış 

gand şerefine vermiş olduğu bir =============-=== 
öğle yemeğinden sonra vukubu
lan toplantı esnasında, Mareşal 
Pctain tarafından girişilen ta
ahhütler ve mütareke şartları
nın çerçevesi dahilinrle olarak 
Afrika imparatorluğunun hari~
ten gelebilecek herhangi bir ta
arruza karşı müdafaasının yal
nız Fransız kuvvetleri tarafın
dan kafi bir surette temin edi
leceğinin beyan edilmesi şayanı 

l
1 

_ _ A_s_ke_r_lik_lş_le_r_i _.I 

dikkattir. 
M. Anten 

1 
Niğdede Halkevi Faaliyeti 

Yoklamaya Davet 

Fatih Aıkerllk ıubealnden: 

337 i tk Yoklama 1 htlyat 

(Samatya) Yoklamaaı 

10-3-941 Pazartesi (317) Doğum 

11-3-941 Salı ,, " 
12-3-941 Çarşamba 

13-3-941 Perşembe 

14-3-941 Cuma 

.. 
" 

(318) 

(318) 

.. .. 
,. 

Doğum 

Lconardo de Niğde (TAN) - Kurulduğu 
Vinci meşhur Je gündenberi şehrimizin kültür 
cont talılo<>nnda kaynağı olan Halkevimizin faa
bt~henwhal Oli- liyeti son aylarda büsbütün hız
via Haviland - lanmış bulunmaktadır. 

(Şehremini) 

17-3-941 Pazartesi 
18-3-941 Salı 

19-3-941 Çarşamba 

20-3-941 Perşembe 
21-3-941 Cuma 
24-3-941 Pazartesi 
25-3-941 Salı 

26-3-941 Çarşamba 

27-3-941 Perşembe 

28-3-941 Cuma 

" .. 
" .. 
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ıf 
dan ilhan\ alırdı Evin her komitesi muayyen o-

lan programlarından başka mu
hiti. gençliği alakalandırrr pek 

De Haviland'dan ilham alırdı. 
2 - Sir Jashua Reyandds'ın 

pek meşhur olan bu tablosunda 
modelin Pricilla Lane'e düşerdi. 

3 - Pek meşhur artistlerden 
olan Peter Paul Rubens muhak
kak ki, yukardaki tablosunda mo
dellik etmesini Bette Davis'den 
rica ederdi. 

4 - Yine bu Amerikalıya göre 
Et Greco meşhur St. Jerome tab
losunda model olarak Paul Mu
ni'yi kullanırdı. 

5 - Franz Hals'İn meşhur 
"Gülen Kavalye., tablosunun ıno 

çok hizmetlerde bulunmaktadır. 
Evin sosyal yardım şubesinde 

her gün saat 15 ten itibaren has
talar kabul ve muayene edilmek
tedir. Muayeneler şehrimizin gü
zide ve mutahassıs yedi doktoru 
tarafından her gün nöbetle ya -
pılmakta, muhtaç hastaların ilaç
ları ve pansımanlan dahi bu ko
mitece temin edilmektedir. Hal
kevhnizin bu husustaki yardımı 
nı biraz daha genişetebimek için 
bir kostümlü balo tertip etmiştir. 

IIALKEVLERIND E 

(KaragUmrUk) 

31-3-941 Pazartesi 
1-4-941 Salı 

2-4-941 Çarşamba 

3-4-941 Perşembe 
4-4-941 Cuma 

,. 
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(337} doğumluların ilk yoklamala
rile ihtiyat erat yoklamalarına 10-3-
941 Pazartesinden itibaren a~ğıdak.i 
şekilde devam edecektir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu
nun Yılık Balosu deli Claude Rains olurdu. uva maça :Beşiktaş J:iakkı- tiyle takımlar şöyle dizildiler: cıkardı. On kişi ile kalan Gala- hur Jecond tablosunda Olivia 

ffanbulspor da Kadır ve Fcnerbahcc: Cihat Taci, Mu- tasarayın karsısında Fenerbahçe Konferans Kurumun İstanbul merkezi ta-
•ısi mahrum olarak ~ık - rat, Nazif, Öıner, J,cbip, K. Fik- daha nikbin bir vaziyet aldı ve şutla yerden Galatasaray kal~-ı arasın~.aki iim.~rnstik mü~abaka- Halkevlnden: 
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rafından her sene tertip edilen 
tat jlk dakikalardan itiba- ret. Taci. Yaşar, Fikret, Rcbii. soldan ,gelen tehlikelere cok fl,ay_ sine .ikinci defa soktu. Samıh sına dun Beyoglu Halkevı salo - Kadıköy 

duJiktaşın açılmasına fırsat Galatasaray: Osman Faruk, retli hamlelerle karsı kovan Fa- Duransov'un idaresi pek te ku- unnda başlanmıştır. Dün yalnız ~arşamba akşamı saat 2o.3o Feruzan balo, bu sene de martın on be-
a cek bir paslaşma tuttu- Adnan, Musa, Env('r, Eşfak, Mus ruk biraz müşkül vaziyette kal- surlu dc.ğildi. Beyoğlu Halkevinin kadın ve er- Tekil tarafmdan (Spor müsahabele- şinci cumartesi gecesi Taksim 

nk _ Siyah tak~ f
1
:boL tafa, Salahattin, Nino, Salim, dı. Bisiklet 'Müsabakası kek me~s1:1pl~rı jür~ önü~de m~- ri) mevzulu bir konferans verilece'<.- Belediye Gazinosunda veril ı<-

·işttıanlan tatrnın cdıJ'l. bir Sarafim. Nacı'nı"rı Kadrı·den aldı?:ı çok haretlerını gostermışlerriır. Emı- tir. Herkes gelebilir. 
~ İstanbul Bölgesinin tertip et- Ik h ft k d" tir. Balonun zengin ve mutena uvarıyordu. Galatasaraylılar bu maça la- gu"'zel bı"r pası, kalecı·ye carptı- k d'" nönü f!a evi a aya en ı sa- ..................................... ............ 

1 tiği bisiklet müsaba ası un sa- 1 d h k tl · · .. t olması için yapılan hazırlık ar • e>:.!.o.ı • da'k.i.kada &\liri\ be- yık olduğu ehemmiyeti vererek rarak kaçırmasından sonra Fe- . 1 onun a are e erını gos ere- TEPEBAŞt DRAM KtSMtNO.A 
-A "ı hah Mecidiyeköyündekı ikör kt· Bu akşam ovun yoktur bitmek üzeredir. Bu balo hasıla-ideğ"ild'1:..:$!K11@r'1.hu"üdr.lnin en ityi takımlarını çıkarmışlar ve nerin tazyikı bariz bir şekil a- fabrikası ı"le Hacıosman bayırı ce ır. İ 

·• t l 1 h:n .. · t l ·1 · k f · Müsabakadan evvel stik1al * tı, yeniden açılın ı karar1aştın-an ongi opu so açık s - <tAl pan a on ı e ıpe orma gıy. lıyordu ki, Yasarın yC'rden cek- arasında iki defa gidip gelme 
mez. ,ş kalesine soktu. Fa- mişlerdi. Fenerbahçe her zaman.. ti<Yi sıkı şutu Saim "Üçlükle kur- ı ... Marşı çalınms. ve bundan sonra iSTiK CAD KOMEDi KISl\41 lan c.ocuk dispans r ve kreşleri-

'"' ... seklinde yapılmıştır· F.j.rinci.iqı k kl • 1 tl. • 1 t ı· z har" Akşam saat 20 ,30 da 
le.r}aJ kaidesinin en güzel ki kıyafetini değiştirmemiş, ve tardı. Topkapıdan Sabri, ikinciliği Fe- ekr 

1
e er a e 1

1 
ved a e Ks d 

1 
"- nin ilk tesis masraflarına karşı-

a nın bu harekete hakem takımını Esat ile Niyaziden mah- 34 u··ncu·· dakı"kada Kadrı·nı'n et er yapmış ar ır. a ın arın K 1 .. A L ı K o o A L A ı:ı 
1 h . f 'k'k d. b k neryılmazdan Niyazi. üciincülii- gösterdikleri plastik ve ritmik ... ............................... ............... 'lık tutulacaktır. 

a ey ıne rı ı ver ı. rum ıra mıştı. dalısını faul ile kesen Salim bir g~u .. Kaleden Ohannes almıslar- i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij; 1 h k l B . · · d d F b h danslardan sonra hareketlere ni- , .. i sporun a kı o an bu ırıncı evre e ener a ce frikike sebep oldu. Açıktan c.e- dır. Birincinin derecesi 1.23 tür. ~ 
t . .. . d d h t . 1 b · b' ha.yet verilmiştir. Bütün hare - • • • j 1 

nk ıddne ıceb luzerınb~ a a amamıy e ez tere ve gayesız ır kilen bu ceza vuruşu küçük Fik- Müsabakaya 15 kişi iştirak et- ketlere verilecek tam puan 500 1 D U C M A NTi.ı' rk~e lso'z~u·N D E E S R nzıl edile i ecek ır tesir oyun oynamış ır. retin fevkalade bir şutu halinde miş ve derece alanlara madalya- dür. "!{ .1. 
ı. 1bilecekti. Bundan sonra Galatasaraylılar bunu boz - Galatasaray kalesine ~irdi. Ga - lan verilmistir. 
~tda : rakibine üstünlük makta çok kolay muvaffak olu- Iatasaray safı bekinin kıfaya çı_ Sokak Koşusu Edimede Kır Koşusu 
!!)~ıtanbuispora bir Be- yorlar, fakat netice almak husu- karken vaz geçmesi, kaleciyi şa- Edirne, 9 (TANl - 6 bin pıet ,' ::::::.~F.n büyük Harp Maceraları filmi • , 

1 kadnda verilen penaltı- sunda biraz zorluk çekiyorlar - şırtmıştı. Kadıköy Halkevinin tertip et- relik kır kosusu bue:ün Tekir - ' 
rdi. İ~ti, fakat kaleci a- dı. Bu devre zarfında Galatasa- Bundan sonra Galatasaray bi- tiği sokak koşusu dün sabah Fe- daf!, Edirne. Kırklareli takımla- ı• z T ı• R A B 1 

lYor. o .. ;dı. ray lehine bir cereyan takip eden raz silkinmek ve bu golü telitfj nerbahçe stadyomu ilf" Kalaınış rı arsında yapılmıştır. Yarıs bü- A N A 
.... t S K arasında yapılmıştır. 27 atletin k J 'k 1 f d' t t. KMi. ,Alkikada idi ki, sey. oyunun ne icesi, arı - ırmızı- etmek istedi, fakat iki acığı ile vü a a a ton amıs ve ~r ı as-

h b 'kl' b" iştirak ettiği bu koşuyu Halil 'f T k" d .. d v h"t b" Ertesi Beşiktaş akınların- lılann biraz da a ecerı ı ır ortaya gelen topları kullanması- nı te e ır aııın an a ı ı-
lın 1 · ·1 b b k kazanmış, Konstantinidis ikinci, . · Ed. d N'h t ·k· · emle 80pÜkrü kale önünde iş görebi e erı ı e am aş a nı veceren Kadrinin kontrolü, rıncı. ırne en ı a ı ıncı, 

Raif ü"üncü aelmişlerdir. Beşin- H 1·1 .. .. .. İb h" d" d .. ası var, .c Be~iktaşın bek - olabilirdi. Feneri müessir kılıyordu. "' '"' a ı ucuncu, ra ım or un-
ciye kadar spor eşyası hediye e- ·· ı · t' 

''ARABACININ KIZI DUNYAŞKA 'yı 
Vaz'ı Sahne Eden 

GUSTAV UCICKY 'nin Şaheseri masraf var .. hiıetc Oyuna Fenerbahçe başladı. Oyunun bitmesin~ on saniye dilmistir. cu ıı:e mış ır. 
aya koşmak, eriJ<'re Karşılıklı bir iki akından sonra kadar az bir zaman kalmıstı ki, Takım tasnifinde Edirne bi -
mak zarureti•lıırı ki Galatasaray kalesinin önüne ka- Rebii bir kere daha daldı ve or- J imnastik Müsameresi rinci, Tekirdağ ikinci sayılmış-

1 

..._ 

peluz'e girilırçok ~ktaşlılar dar sokulan küçük Fikrctin sol taya gelen topu Yaşar sol bir Eminönü ve Beyoğlu Halkevi tır. ~ ••••••••••••••••••••••••••., 
lJ ... Yarış yer~rde İİ----------------------------,-------------------------
ıut tramvayI~mnk ı 

• ıtlaka bir -ı .. /~ dur· 1 -
ıbil la· uyuyan arkadaşlarını uyandırmiya çalı
olın talonunu giydi. Paçalarını diz kapakları
tıc vadı. Caketini omuzuna alıp kulübeden 

c. "Kırklar köyü harabesi,, yamrı yumru 
~em. ~gölgesi altında karma karışık ve tenbel 
~1 Ytyv~Uı.;. 
t'd~Ülrlığın yanından kısa bir dua okuyarak ge~ 
'ieıstü sazlarla örtülü ahırın kapısını açtı. 
n:ekler biribirlerinin omuzlarına dayanmışlar 

. 0 yanyana duruyorlf}rdı. Kapının açılmasına 
~ye birinin girmesine hiç ·aldırmadılar . . 

c di: 
. ~idinin tenbel merkepleri! Dedi. 
1 ha.anların samıaı· yaf)aıiP kapıyı sıkıca kapa

Cava ya)(,""'ı, papucları su darını çökük avurtla
ar,a~lkları buz kesilmişpoş oturduk. Tıraş ol

desus~ pek yorgundur. . Sarı kıl~ sert bıyık
~ belkı traş o1mamıştır. Bun 
men mağazaya girer: 'ötesi çepeçevre or-

Affedersiniz, şu arabayı sa- . 
.. ınak istivorum B b' 1 (Ç1arın tepesınde, 
1• . . ana ır .... , v d 

ll'i at yapabilir misiniz? mG' aşagı an yu-
Satıcı Hizım gelen cevabı ve- n"' 

Muvaffak memnun dükkan_ n 
çıkar: · 
Otuz iki bin frank!.. Bir ~.lı Deli İbrahimle 

de«iL. Bedava! Vt d 
t 1 i~· ayağın a uzun 

nu. m<ıma ı ki o dakikada bi. ~1 ~brikle apdestten 
ıstırah~te iht.vacı varsa bir ke: Kırmızı çamur
ve~~P .. ı;rıre.~iy~cek vaziy~tte. or, iyordu. 
Butun RUn siıtara icmem!s- mel:.!aman elini o
Fakat .ne ehemmiyeti var? tar r ladı. - Bu sıra-

ya hazınesi tükenir mi? y::ı c:"ıözleri.n.in içini 
Kız 

.._ ~ .. Y'':>oy'un Muvaffak be-
h 'hıması, onun kurbaıı

\dan birinin parasını ceste 
" ·,arıs snndı,ğına Yatırdığı 
e den birine tesadüf ettiği 
\, n sularda yüzmive hazır_ 

ıntli prens elinde kalan 

Kıı 

cah:ın-a yatıyor mu? 
i.i?.erinyor. 
Mustıı 

bir ağı:.arlarını sazla 
fası ezipılrnıştı. 

Must kapattığın -
lometre 

OOL iNSANlLA Rl 
- - - -- -- - - --- -- ------ - -- ---- - - ~------ ---- - - ---- --- ------

Yazan: Cemalettin Mahir 
dan, çatıya yakın yuvarlak camdan. baş~a da pen
cere olmadıcrı için "Ağa zade,, dedıklerı Mustafa
nın yüzü k~anlıkta kalıyor. cigara içtikçe sivri 
çenesi kırmızı bir aydınlıkla yanıp sönüyordu. 

Hamdi: 
- Merhaba ağazadem dedi. erkence cigaraya 

sanlmışsın. 
Mustafa paketi uzattı: 
- Siz de yakın bakalım! 
- Eyvallah! 
Hamdi cigarayı aldıktan sonra kapsız yorgan

ların altında uyuyanları ayağiyle dürttü: 
- Hey! Kuru· bacak Mehmet davran ... Haydi! 

Recep gün doğuyor. 
Kurubacak Mehmetle Recep gözlerini uğuştura 

uğuştura gerinip oturdular. . 
Hadmi kenardaki sandıktan iki ekmek çıkar

dı. Topr~k zeminin yarısından itibaren küçük 
pençereye kadar uzanan sedirin üzerine koydu. Te
nekeden aldığı beyaz peynir kalıbını havada tuta
rak salamura suyunu süzerken: 

- Salih örtüyü ser ulan! Dedi. ' 
Salih, sedirin üstünde tek başına yatıyordu. 
On iki yaşında idi. 
Gürültüden uyanmış, kocaman, sipah gözlerini 

kırpıştırarak etrafına bakmaya baslamıştı. Saç
lan üç numaralı makine ile kesildiği içi~ .~a.~ı 
incecik boynu üzerinde daha yuvarlak .ı;ıorunu
yordu . 

Hamdi, ağır davranmayı hiç sevmezdi. Hemen 
kızdı: 

- Aptal, aptal bakarsın! Vaz geçtim sofra ör
tüsünden ... Kes şu ekmekleri.. 

Salih, pantolununu ayağına süratle çekti. Ağz~ 
daima açık duran paslı bir sustalı çakı ile ekmeJtı 

No : 1 

dilmeye başlayınca Hamdi tekrar çıkıştı: 
- Bakl Yine elini, yüzünü yıkamadan ekmeğe 

yapıştın, soysuz! 
- Unutmuşum Hamdi ağa! 
Salih, ön sıradan bir dişi noksan olduğu için ıs

lık çalar gibi konuşuyordu. 
Sedirden atladı. Kapıdan çıkarken Deli ! Jrahim 

ensesini yavaşça tokatladı: 
- "Unutmuşum,. olur mu? Sana kaç kere tem

bihlendi. 
Gözlerini küçülterek çocuğun arkasından baktı: 
- Sonra pişmanlık çekersin.. Bu yaşta gurbe

te çıkmışsın ... Kendini toplamazsan sürünürsün .. 
Temizlik imandan gelir ... Değil mi Hamdi? 

- Öyle ... 
İbrahim birdenbire Hamdiye döndü: 
- Bu sabah yüzünü sen de yıkamadın Çerkes .. 

Lakin ayıp değil.. İnsan oğlusun .. Nasihat verme
den yaşıyamazsın. 

Hamdi bir şeyler homurdanarak peyniri altı 
müsavi parçaya böldü. Dilimlerin üstüne koydu. 

Kurubacak Mehmet kımıldanan bir örümcek 
gibi, kısa kolları ve ince bacaklariyle hala gerini
yordu. Kendi kendine: "Su Bulgaryalı, lafı dikine 
doğrusuna söylüyor. tam muhtar olacak herif., . 
...... . ii. 

Yemekten sonra eşekleri semerleyip, semerle
rin iki yanına birer küçük küfe astılar. Omuzla· 
rına kürekleri alarak yirmi beş merkepten ibaret 
kervanı "Kırklar köyü harabesi,. inden deniz 
kenarındaki kumluğa doğru sürdüler. 

Oradan terkos gölü kıyısına çakıl taşıyorlardı. 
Deniz ve göl, kulübeye yanmşar saat çekiyor, 

yol orman~ içinden gecivordu. 

Hafif bir yokuşu çıkınca, ağaçların arasından ı B 
I<aradeniz göründü. 

Üç gündenberi devam eden fırtına, kenarda 
kısa köı:ükler bırakarak dinmişti. Karaburun ta
raflarından rüzgarını bulmuş keyifli bir yelkenli 
geçiyordu. 

u L M A C A 

Hamdi, bir müddet tahlisiye gemilerinde tay
falık yaptığından kendisini gemici sayar, denize 
dair konuşmayı severdi. Damağını şaklattı: 

- Köpoğlu deniz!.. Artık gemilere yol vermiş. 
Eşekler, parlıyan çakılların yanına, ayakları 

kuma gömüldüğü halde. sakin sakin yaklaştılar. 
Dalgalar sahile ancak bir ayda taşıyabilecekleri 

kadar çakıl getirmişti. 
Hamdi, küreğin sapını göğsüne dayayıp elleri

ne tükürdü: 
- Haydi arkadaşlar! 
Küfelerin muvazenesini bozmamak için bir kü

rek birine, bir kürek ötekine atarak ikisini ayni 
zamanda doldurmak lazımdı. 

Hamdi hepsinden çabuk eğilip kalkıyor, hay
vanları ötekilerden çabuk yüklüyordu. Yüzü ter
li ve rahattı. 

Deli İbrahim ıslıkla bir Bulgar havası tuttur
muştu. Küreği zorladıkça baldırlarının damarları 
mosmor şişyord u. 
Ağazade Mustafa, küsmüş bir çocuk gibi dal

gındı. Güneşten solmuş, yağmurdan ufalmış kas
ketinin önünden siyah sacları görünüyor, az 
kamburca sırtı kürek sallamaya yaraşıyordu. Ağ
zında sönmüş bir cigara parcası unutulup kı:mıştı 

Kurubacak Mermetle Recep, calışırken ikizmiş
ler gibi birbirlerine benziyorlardı. 

Halbuki. uzun boylu, geniş omuzlu, kocaman 
kırmızı burunlu Recep. vücudü iğri bü,Rrü, kısacık. 
c:uratı buruş\lk Mehmedin taban tabana zıddıydı 

Salih, eşekler yükleninceye kadar kayaların 
vanına, kabuk toplamaya Ji(itmişti. Bunları pek se
viyor, biriktirmeye doyamıyordu. 

Hamdi, bozoğlandan başka yüklenecek eşek kalma 
yınca Salibi çağırmak üzere kayaların bulunduğu 
tarafa baktı. 

ı Arkası var) 
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Soldan sağa: 1 - Tayyare -
Bir kasaba 2 - Ateş tutulur -
Tenbih 3 - Bir böcek - Uza
maktan emir 4 - Bir nota - Fa
sıla _ Tire 5 - Taharri 6 - Bir 
harp sahası olmakla meshurdur 
7 - Aratmaktan emir _ İlk harf 
değisirse bir renk olur 8 - İnce 
değil _ Bicmive yarar 9 - Ters 
okunursa: Babanın kızkardeşi -
Hav kırma. 
Yukarıdan aşağı: 1 - Ummak 

tan muzari - Su taşıyan 2 -
Deva _ Bir göl 3 - Hastalı~ı 
~nler - Bir nı:ıkil vasıtası 4 -
Ters okunursa: Bir renk - TPrs 
okunursa: Anı, andaç 5 - Bir 
lcra11ık 6 - Bir notı:ı _ Amerika-
1ia bir m•hir 7 - Okumaktan P.

mir - Ters okununa: Taharrl 
~ - Geçmis zaman - Uzak 9 -
tskence. ezinc - Latife. 

Evvelki Bulmaca - Soldan sa
aa: 1 - Hile - Daim 2 - ~mil. 
ns1o 3 - Bal - iar 4 - Ar - E
za _ Na 5 - Abide 6 - Make
donya 7 - İzi _ Ser 8 - ninP 
Bela 9 - Emen _ Ef'E's 
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ı················-·····················-········-·•-..ı••······················· .. ·-···-... 
~ Hıt KAV~ 1 Amerikan Yardımı 

~ il ! El Elden U.. +·· d.. 1 s un ur.,, 
: ............. ı{athleen Hewitt•ten • Çeviren: Ha - Ça •••••••• 

L illan kah~~s~i hüzünle ka- ı düşünürken kapı açıldı. 
.. rıştırdı; hıçbır zaman fi- * * 

gw·anlık.Lan kurtuıamıyacagım ı . 
Dedi. ''Denemek bile boş.,, .,, A d_~lf Zınder, kıskançlıktan 

Raymond, "Eh, saçma~,, diye . ~ozlerı )'.uvalarından ugra-
çıkı~tı. "Hele dur bakalım; nev- mış bu halde ıçe;ıye daldı. 
mit olma canım' . ~ Demek şupheıerım<le haklı 

- Senin içın:"öyle tabii; Ma- ınuş~, Mana! D~di. 
ria Mellor tarafından kabul olu- d:.15$ Mruler hiç renk evrme-
11acaksın; hoşuna gidersen mese - ' . . .. 
le yoktur. - Işte ~ahnemızı boyle oyna-

- .Ldaresi bir baş belasiymış malıyız, Mıster Carr, dedi; "An-
d

. · 't · ' !adınız mı? 
ıye ışı tım. Aynadaki aksint! bu z· . " ' 

ara kendini beğenmemezlik ten ı1'.-der. şaşkın bir hayret için-
gelen bir ümıtsızlikle baktı. Hal- deydı. ~ıss Mellor; 

1 
•• 

buki yabana atılamıyacak dere • -. Gulunç olmayın Adolf. Şoy 
cede yakışıklıydı; hele profildP.n. le _hır "Anbe~· tozu,, nu tecrübe 

- Bir bela mı? Şaşılacak şey ediyorduk, dıye çattı. . 
değil .. Şu moruk Adolf Zinder'le - F~at._.. Bu aşk sahnesı, baş 
ahbaplığı doğru mu? roldeki artıstle ol.sa gerek?!._. 

Raymond iğneli bir eda ile ce- - Eh, evet._. lyıya. işte Mıster 
vap verdi: "Hususi ahbabı her Carr. b~ş rol1:1 ~ynuyor. O kıy-
halde!,, manalı manalı gülümse _ metlı bır ar:ısttır. . 
di. Bu yaşlıca aktrisin, ihtiyar R:~ymond ımayı derhal benım-

il · t. t k k sedi. ' m yonerın serve ıne or a çı - ' . 
makla beraber ayni ·zamanda ya .. - Tam kunturatı ımzalamak 

• uzereyd"k ded· kışıklı delikanlıların varlığından . ı ' ı. 
istifade etmekteki şöhretini, Li- Zınder _homurda~dı: , 
lian'a anlatmamayı daha uygun ~ Ha~~kate benzıyordu bu, o-
buldu. yu a degıl... 

Lilian içini çekti: "Ne ı;anslı . - I~tifatını~a teşekkü_r ede -
kadını rım Mıster Zınder.. Mıss Mel-
Re~ond, tatlı bir sesle: "Sen l~r'un . hayranlarından.ım. Ta~ii 

on dokuz yaşının baharında taze hır_ artı,,rt o~~rak. Şahsı temayul
bir fidan gibisin. Gençsin, güzel- lerım_ tt!sa~üf~n bır başka. taraf
sin, istidatlısın. Günün birinde, ta. Fılvaki Mıss ~ellor nışanlı -
büyük bir "yıldız!,, olmaman i- ~a da oyunda hır ro}. a~ırm~k 
çin sebep yok!,, Dedi . ~;wn~a bulundu. Degıl mı, Mıss 

- Evet, evet .. Kurbağalar ça~ M~~ · Mellor düşer gibi otur-
ma çıktıkları zaman! Haydi, e~ du 
ğer vaktinde yetişm~ istiyor • :..._ Kunturatımı şimdi imza e
san, acele etmelisin, Raymond. derseniz daha muvafık olur, 
Uygun düşerse benim için de bir zannederim. Hazır. Mister Zin -
şeyler söylemeyi unutma, e mi!,, der de burada.,. o da şehadet 

Raymond şapkasını giyerken: lutfunda bulunur. Haftada elli 
"Lilian için mi? Maria Mellor, dolar üzerinde mutabıktık, değil 

(Başı l incide) 
1 - Müdafaası Reisicümhur 

tarafından Birleşik Amerika mü. 
dafaası için mühim addedilen bir 
hükumet veya bir memlekete ait 
müdafaa vasıtalarını ve madde
lerini Amerika fabrika veya tez
gahlarında inşa ve imal ettirmek 
veyahut bunların başka tarzda 
istihsalini temin eylemek. 

2 - Bu malzemeleri alakadar 
memleketlere borç, mübadele, 
satış veya kira suretleriyle muh. 
telif tarzlarda vermek, 

3 - Yabancı hükumetler he
sabına tamira~ isleri yaptırmak. 

Mesela bir In.ıtiliz zırhlısı. Re
isicümhur Amerikanın menfaat.. 
lerine uygun addettiği takdirde. 
"Brocklyn.. tezgahlarında tamir 
edilebilecektir. 

4 - Amerikanın vardım etti
ği hükumetlere müdafaava ait 
her türlü malumatı. verilen mal 
zcmeve ait her türlü plan ve fo_ 
to~aflan vermek. 

Kabul edilen tadil teklifleri 
Reisicümhura verilen salahi
vetlerin 30 haziran 1943 te mun. 
kazi olacai?tnı bildirmekte, A -
merikan askeri müesseselerin • 
den doğrudan doğruya alınacak 
malzeme miktarını ceman 325 
milyon İngiliz lirı:ısı olarak tah
dit etmekte ve Reisiciimhurun 
Birlesik Amerika hükOmetine 
ait müdafaa malzemesinin dev
rinden evvel müdafı:ıa kuvvetle
ri ba~kumandanlarivle isfü~are 
<>tmcsini demiş eylemektPdir. 
YinP bu tadil kararlan mucibin. 
ce. Reisiriimhurun kendic;lne ve
rilen salahiveti ne suretle kul
landığı hakkında kongreve mun. 
tazamı:ın malumat vermesi icap 
0 tmektedir. 

* Vaşington, 9 (A.A.) - Dün 
Ayan Meclisinde kabul olunan 
harp malzemesi kira 13.vihasının 
nazartesi veva salı vünü k<ınuni
vet keshPtt~Psi muhtemeldir. 

iblis kadar kıskançtır!,, diye dü- mi? Dedi Mister Carr. 
şündü. Zinder rr.ahcup; "Huyum o ka- Ruzvelt'in nutku 

- Ne olur, ben de seninle ge- dar da kıskanç ki~ .. Amma, ka- Vaşington, 9 (A.A.) - Devlet 
leyim. Kimbilir, belki.. Hem ben bul etmelisin ki, Maria, hazan çiftliklerine ait işletme progra
dışarıda beklerim. bir ara da sen sebebiyet veriyor- mının yıldönümü münasebetiyle 

sun!,, fiUln gıbi bir tekerleme cumartesi akşamı radyoda ira
mırıldandı. dettiği bir nutukta Roosevelt * * 

M ı:s:s Mellor'un kapısına ge
lince, saçlarını yenıaen 

düzeltti ve yaldızlı bir salona 
götürüldü. 

Miss Mellor, bir an için ken- şöyle demiştir: 
dini kaybeder gibi oldu. Sonre "Amerikan çiftçisi milli mü
mağlıibiyete meydan okur bir dafaa programında kendisine dü. 
tavırla, yazihaneden bir kunturat şen rolü oynıyabilecek bir vazi
çekti, doldurdu ve cart-curt im- yettedir. Ambarlarımız doludur. 
zasını bastı. Zahire ihtivatlarımız. gerek bi-

Hizmetçi kendisinin, Miss Mel
lor tarafından 3-5 dakika sonra 
kabul olunacağını söyledi ve çe
kildi. 

Raymond, ona teşekkür eder- zim. gerek .diğer memleketlerde-
ken gülümsüyordu: ki dostlarımızın ihtiyacım kar-

Etrafına bir göz attı. Yaziha
nenin üzerinde birçok kunturat 
formülleri duruyordu. Bir kedi 
yavrusu kadar sınirli olduğu hal
ci~ onlara yumuşaklıkla ve emni -
y etle baktı. 

- Nişanlım Lilian'ı şimdi gör- sılıyabilece~ bir miktar~adır. Bu 
menizi rica edebilır miyim? H~ ??stlar ~ugun hem kendı mevcu: 
zır Mister Zinder de burada.. dıyetlerı, hem de demokrası 
Lilip.n çok istidatlıdır. Tabii si • prensiplı>ri i~!n mücad~le :_di -
zin büyük dehanız yanında o... vorlar. Bu mucadPl_e. dıktator!e-

Miss Mellor hırsından dudak- rin dünyava bakım olmasma 

Biraz sonra meşhur aktris i
çeriye g rdi. Biraz sessiz durdu, 
ı ernbe şıyon eşarpını yüzünün 
t....ılgun hatları üzerinde gezdirdi. 
P.:mcered\:!n giren güneş ışığı al-

larını kemiriyordu: mani olmak icin yapılmaktadır. 
-· Görelim!... Ciftciler cephesi tonvekı'.'ın mü

Habeşistanda 
tında saçları, boyalı bir mısır (Başı l ıncıde) 
p .ıskülü hissini veriyordu. Yüzü keri tesisatı ve SirenaiKte düş-
haddinden fazla yorgundu. manın bır bava üssı,mü bvmbar-

Raymond hürmetle eğildi. dıman etmişlerdir. Şarki Afrıka-
Maria .Mellor'un sert bakışı tat- da b:r müfrezemiz Keren mınta

lı bir gülümsemeye kadar yumu- kasında bir düşman müfrezesine 
şadı: hucum ederek dağıtmıştır. Soma 

- Oturmaz mısınız, Mister lide bir mmtakada tayyarelerimiz 
Carr ! Amber tozu filmimde ikin- Ingiliz motör!ü vesaitini ve tank
ci erkek rolünü oynıyabilecek larını bombardıman etmiştir. 
misiniz? Nüfusça zayiat ve hasar yoktur. 

- Herhalde oynıyabilirim. Trablusgarbe hücum 
_ rilm Adolf Zinder'in mad· bir ta~rruza karşı müdafaası yal 

di müzahereti altınd~ çevriliyor! K~hıre 9 (A.~-~ - H_av~ k~-
Raymond cebinden kendisi için r~rgahından teb ıg ed~lmıştı~. 

yazılmış tenkitlerle dolu bir ga- ~ıbyada, 7 / 8 mart. gecesı, Ingı-
zet eçıkardı. l~z hava kuvvetlen Trabl~garb 

M " ıı. ,1 1 
b " 

1 
h lımanım bombardıman etmışler-

. ıss u. el or ters ır e are- dir. Demiryolu üzerinde bomb.-i-
ketıyle- . . . ların patladığı görülmüştür. Ke-

.. - ~l.~ra ıhtıyaç yok. Şahsı za Trablusgarp vilayeti dahilin
hu~mumu kullanmayı _tercih e- deki hava meydanları da bom -
derım. Beraber çalışacagım adam bardıman edilmiştir. 
lar, her şeyden evvel benim ho- -----

Arnavutlukta şuma gitmelidir!,, dedi; ani ola
rak Raymond'un elini yakaladı 
ve kıvra~ bir hareketle onu ya- (Başı ı incide) 
nına çektı._ kumandanı olan General Giurati-

- Fotogr~ın.ızdan daha d_a nin Arnavutlukta esir edıldiğini 
yakışıklısınız. Dıye fısıldadı Mıss bildirmiştir 
Mellor. 1 · · · h h" ınguızterın ava ucumu 

- Oyle derler. Atına 9 lA.A.J - lngıuz nava 
Raymond, sekiz yerine hafta- karargahının tebliği: !ngıliz bom 

da 12, hatta 20 dolar istiyebile - bardıman tayyareıeri, avcı tay-
ceğini düşündü. yare~erinin hınıayesi altında, !Lal 

Miss Mellor hafifçe onun omu yan kıtalarırun tecemmülcrine 
zuna dayanarak: "Provalara haf ve Tepedelen m#akası ile Glava 
taya başlıyoruz!,, dedi. "Sizin - Buzi yolundaf':· "!lotörhı nakil 
bu kadar hoş oluşunuza öyle vasıtalarına hucum etmiş~erdir. 
memnunum ki... Birçok erkekler Düşman büyük~yiata uğramış
hoş görünmeyi beceremezler.,, tır. Bütün ta~arelerirruz üsle-

Sivri kırmızı uçlu parmakla - rine dönmüşlerdir. 
riyle onun saçlarını okşalamıya Emniyet Nezaretinin tebliği 
koyuldu. Raymond'un içinden Atina 9 tA.A.J - Emnıyet Ne 
gelen hareket, fırlayıp gitmekti. zaretinin tebliği: Düşman tayya
Fakat o rolü kaçırmamayı da çok releri dün Preveze'yi b<>mbarclı
istiyordu. doğrusu. Ve üstelik man etmişlerse de, hasar çok e
bır de, asağıda bekliyen bir Li - hemmiyetsizdir. Keza Argostoli'
lian vardı. ye de bomba atılmışsa da, ne in-

Aşağı yukarı yarım saate ya - sanca zayiat, ne de maddi hasar 
kın. Miss Mellor'un gittikçe. da- vardır. , 
ha açık olnıya başlıyan avansla- Jtalymı tebliğine göre 
rını anlamamazlıktan gelmek is- Roma 9 IA.A.ı - Umumi ka-
tedi ve bahsi kuntratoya getir - rargahın 275 numara1.ı tebliği: 
mek gayretleri daima boşa gitti. Yunan cephesinde düşmanın 11 

Oyle bir an geldi ki. artık ter- ci ordu mıntakasında yaptığı ta
biyesizlik etmeden. o ığrenç, arruzlar mukabil taarruzlarımız
pörsük ağzı öpmemezlik edemez- la sarahaten geri püskürtülmüş
di Opebilir miydi? Yapmama- tür. Düşman oldull'"a büyük za
lı mıydı? Rayrnond tam bunları yiata uğramıştır. 

dafaa uğrunda kendic;inden iste
necek her seyi vermiye hazır. 

dır . ., 
Roosevelt. harptPn sonraki 

dünvamn 1939 eyllılündf' tanı
mış olduğumuz bu~inkü dünya
dan cok farklı olacağını söyle -
miştir. 

''Amerika harbe 
sürükleniyor,, 

Nevyork, 9 (A.A.) - "Nev
york _ Sun,, gazetesi yazıyor: 
Kongrenin bu uzun celselerinin 
teşkil ettiği duman peçesinin ar
kasından Roosevelt hükumetinin 
mihver devletlerine karsı açık 
bir harbe doğru sü~üklendiği gö
rülebilir. Hükumette, ordu, do
nanma ve kongrede yüksek mev 
ki işgal edenler. pek mantıki o
larak harpten maada hiçbir ted • 
birin kafi olm.ıyacağı ve borç 
ve ariyet verme kanununun da 
nihayet bu zaruri neticeye sev
keden volda basit bir merhale
den btı;lta bir şey olmadı~ı ne. 
ticesine varmışlardır. Bu netice 
ancak, kanun hariçleri tarafın
dan karıstınlan bir dünyada ka
nun ve nizam kuvvetlerine mev. 
kilerini iade etmekten ibaret o
labilir. Buna binaen. kongre me. 
selenin Birlesik Amerikanm har 
be girip ~irmiyeceği değil, han
gi tarihte harbe ıtireceği mesele. 
si olduğu kanaatine varmıştır. 

Mihver devletlerinin hücum
ları karsısında İngilterenin sağ
lam muk;ıvemeti savesinrle ~e
cen her !!Ün. Amerika hilkı'.'lme
tine su iki muazzam vazifenin i. 
fası ici nmunzam bir zaman ka
zandırmaktadır: 

ı - Birlesik Amerikanın, is
tikbalde mihver devletlerine yap 
mıva mecbur kalabileceği her 
türlü ihtarı. silahla takviye ede. 
hilecek c:ı>kilde silahlanması· 

2 - Efkarı umumiyeyi, ' en 
-nühirn sevin nazilPri durd11r -
'""::ık oldu~u kanaatine vardır _ 
"nı>k . 

Birlec:ik Amerika hüklımeti bu 
iki vazifeve bütün kuvevtiyle 
:.,~a1 ;ınmıştır. 

G::ı'7Pte. makaleı::ini su sözler. 
1e hltirmektedir: "İnfir.atcılar A
-nerikamn h::ırhP ı:ri""'l"IPC:tne maTIİ 
'llaımv::ıcakları4ır Bunlar bıı..,ij 
'"le kadar ancak AmPrikamn har
be .ıı;irmesiıni tehir etl""live mu _ 
vaffak olmuslardır. Harp aley
hinde oıan Amerikalıların savu:ı 
ı:riinrlPn P-ÜnP ;.7;ılm;ıktıırl1T' · 

TAN ~==================-============== 

SİYAM· Hi~~ Yunanistan G. Antonescu Bir Balkan Vaziyeti 

Kararından 

Dönmiyecek 

Bevanname Neşretti ıan mahfmeroe~aş~~e~~~ğ~e 
(Başı ı incide) g?.r~! Yu~oslav hükfuneti salı 

gunu Berlın'de Almanya ile bir 

(Başı 1 incide) 
mına ve bizzat Almanyanın eko- ademi tecavüz paktı imzalıyacak
nomik menfaatlerine faydası do- tır. 

kaydetmektedir. Ahnarıya bu mü kunacak olan seri iktisadi inkişa- * 
racaate, İtalyanlara bahane teşkil fına y~ım için gelmektedir. Vaşington 9 (A.A.) - Resmi 
edecek harekattan içtinap edil- B?na b:naen tasvibi olmadan hiç Mahfiller, Roosevelt'in Alman 
diği takdirde Yunanistan için bır kat'ı mu~mele y_apılamıyacak tazyikine mukavemet için Yu
~orkacak bir sebep yoktur, şek- tır. Bu kabı! gayrı .. muntazam goslavyayı teşçi ettiği hakkında
lmde cevap vermişti. Muharrir. muamel_elere t:ve~u~ eden Ro- ki haberleri kat'i olarak yalan
Yunanistanın bu vasayaya riayet menler ıhanet. curmu ile suçl~n- lamaktadırlar. 
ederek hiç bir askeri tedbir al- dırtlarak teczıye, yabancılar ıse Sivü halkı tahl.iye 
madığını hatırlatıyor ve İtalya 24 saat zarfında teb'id edilecek- Belıtrat, 9 (A.A.) - "United 
elçisi Grazzi tarafından Yunan ri- !erdir.,. Press .. muhabirinin istihbaratına 
cali şerefine verilen ziyafetin er- Romanyaya giren veya Roman göre, diplumatik mahfiller. Al
tesi günü İtalyanın verdiğ'i ülti- yada kalan Alman kıtaları hak- manların pek yakında Yunanis
matomdan bahsederek yazısına kında tebliğde şöyle denilmekte- tana tecavüz etmelerini bekle -
şöyle devam ediyor : dir: "Bu kıtalann yiyecekleri bü- mektedir. Yunanlılar Trakyanın 

"Bu vaziyette Yunanistan ki-ı yük bir kı T itibariyle Alma!'- sivil halkını simdiden tahliye et
me müracaat etmeli idi? Torpil Y:ada~ _ge~m te, Romanyanın ış- mişler ve Selani~in Garbında bir 
parçaları elimize geçen ve imza- tı~akı ~kt~ anlaşmaları~ der- ~üdafaa hattı tesis eylemisler _ 
sının kıymeti olmıyan İtalyaya pış ~-ilen racat konten1anları- dır. Yunanistana karsı yapılacak 
mı? Fakat İtalya bize harp ilan na munh · kalmaktadır. Ru- Alman taarruzunun Selaniğe bir 
etmiş bulunuyordu. Yoksa ekse- men devle Alınan talim kıtala- hava hücumu ile başlaması müm 
lansınıza pıı baş vurmalıydık? n için 100 milyon ley tediyesini kündür. 
Fakat 28 Ilkteşrin sabahı siz ma- taahhüt etmiştir .. , * 
alesef Florenca'da. bulunuyordu- Bükreıin bir tekzibi Atina, 9 (A.A.) "B.B.C.,, 
nuz. Acaba Yunanıstan yalnız mı Almanya Sefirinin Yunan hüku-
kalmalı idi? Fakat memleketin ne Bükreş, 9 (A.A.) - "D.N.B.,, metine bir nota verdiği ve Al -
hava kuvveti, ne harp malzemesi Bazı fsvicre gazeteleri, Roman- man kıtalarının Yunan hududu
ne parası, ne de donanması vardı. ya petrol kuyularının bulundu- nu geçti~ine dair çıkarılan ha -
Yunanistan, bu vaziyet karşısın- ğu mırıtakanın ızecen pazar günü herler valanlanmaktadır. 
da taahhütlerini hatırlatarak İn- bombardıman edildiğine dair A- Ankara ziyaretine dair 
gilizlere müracaat mecburiyetin- merikan kavnaklanndan isaa e- Kahire 9 (A.A.) - Eden'in 
ile kaldı. Manş denizinde nöbet rHlen haberleri nakletmislerdir. Türkiye ziyareti hakkında soru
bekliyen ve memleketleri alevler Rumen resmi mahfilleri bu ha- lan suallere cevap veren salahi
içinde yanan İngilizler, pek fazla berlerin gülünç ve uydurma ol- yetli mahfiller, bu seyahatin ln-
yas~taları olmadığı halde, şartsız riui!ıınu bevan etmektedir. giltere ile Türkiye arasındaki i-
ıddıasız ve pazarlıksız imdadımı- timada müstenid karşılıklı sada-

k t ı O 
·· d Pro"o<1n,,dn Nazırının za oş u ar. gun en beri neler " kati teyid ettiğini söylemektedir-

olduğunu siz de biliyorsunuz. bil- radyodaki nut~u ler. Bu mahfillere göre, mez-
tün dünyaıfdb~ b

1 
iliyoı-. İtal:yanları Bükreş, g (A.A.) _ "D.N.B.,. kur ziyaret Almanların Ba1kan -

az ve zay . ız er yendik; lngiliz- Propaı!anda Nazın Crainic. dün larda itimatsızlık tevlidine ma
ler değil. lngiliz askerlerinin Ar- radvoda sövlPniği nutukta. "Al- tuf mücadelelerine hakiki bir ce-
navutluk toprağına ayak basma- ma~vanın tehlikede bulunan Ro- vap teı::kil etmiştir. / 

dığını biliyorsunuz. Bu mücadele manvanın vardımına koc:tul!unu lngiliz gazetelerinde 
karşısında siz seyirci kaldınız ve ve bunu Romanvanın talebi üze- Londra 9 (A.A.) - "T.iınes .. 
bu meselenin sizi alakadar etme- rine vaptıihnı söylemis ve sunla. in diplomat:lk muharriri Ba1kan
diğini sö.vlediniz ve şöyle dediniz: rı il~vf' etmitsir: "Ya Almanva ların şimdiki manzarası hakkında 

"Bu, Italyanlara ait bir iştir. ile birlikte muzaffer olacai?ız. şunları yaZJyor: Britanya kuv
Ben ancak mühim İngiliz kuvvet- m•hnt oııımlıı h~raber ölPcee'İZ ... vetleri Afrikrırla zaferden zafPre 
leri Selaniğe ihraç edildiği zaman koşarken. tngHterenin müttcfiki-
müdahale edecel?im.,, ne karşı gözüken tehditler Alman 

O d b 
· ,_ · · nünceye kadar yanyana ıluraca-zaman an erı ..... ız sıze şunu orduları Yunan hududuna yığıl-

sorabilirdik: ğız. dıkça. tekasüf etmeğe baş1.amış-
"- O .lıalde Florenca'da ne i- "Siz ne yaJHlcaksınız?,, tır. Şüpphe yok ki, Yunanlılar 

siniz vardı?,, büyük bir tehlike karşısında bu 
F k t b

. · b Fakat siz ne yapacaksınız? Si-a a ız sıze unu sormadık. lunuyorlar ve buna ezilmek bil-
H tt

" h l"fl zin Yunanistanı işgale teşebbüs a a mu a ı erinize sizin Mus- mı>z bir cPsarPt vr-> Büvük Britan-
1" · ·ı edeceğiniz söyleniyor. Fakat biz, so ını ı e mutabık olmadığınızı · .va'nın muavenetın' e tam bı"r ı"ti-
İt ı ı saf ve basit ruhumuzla, buna ı-

vde_ ayan ar tarafından aldatıl- nanmıyoruz. Alman ordusunun, mat göstermek suretiyle muka-
ıgınızı söyliyecek kadar ileri d" bele edı"yorlar. Ege denı"z'lne 
·t "k düşmanları tarafından da tak ır gı tı ... edilen tarih ve ananesini inkar e- krrşı olan bir tehlikenin Türkiye 

''/talyayı biz şerefli derek kendisini, küçük düşürücü irin mana~ı ne demek oldul!unu 
şekilde kurtarabiliriz bir hareketle kirletebileceğine i- pek iyi takdir etmekle olan Türk 

" nanmak istemiyoruz. Biz müthlş Jpr vazivPti hiiviik hir dikkatle 
Muharrir, daha sonra yazısına tetkı"k etmekte berdevamdırlar. ·· ı d d der~cede silahlanmış ve dünyada soy e evam e iyor: b ı Almanlar. Yu ... oslavyava karşı " B · \·eni ir nizam kurmaya ça ışan "" 

- u~im bütün dünya radyo- D · her tu··,..11··1 vaı"dlerde bulunm ... kla 
1 Al 

85 milyonluk büyük bir mi l)!Jn, • n 

arı manlarıf' Yunanistam isti- 1 bu memleketı·. tamamı"yle ı"hata 1" d k hürriyf'•i uğrunda 45 mi yonluk 
: e ~ce lerir _, 1 bahsediyorlar. bir imparatorluğa karşı mücade- olunarak ümidsiz bir vaziyete dil 
• en sızhe soruyorum: "Nicin?,, E- le eden küçük bir milleti arkadan -şünciye \adar sakin tutmak usu-
ger mi ver icin Yunanistanın iş- - · Ek Iünü gütmektedirler. 
ı;tali bir zaruret idivse, bu istila vuracagına manamıyoruz. se-
dört ay evvel Grazzi'nin sabah zi- lans: Acaba Yunanistan piyade "Manchester Guardian,, _gaze-
yareti ile bp.şlamıstı. İtalya ve AL ve topçu fırkaları yerine hududa tesi ise, vaziyeti şöyle hülasa et
manya ayni zamanda birer ülti- kolsuz ve bacaksız kalmış 20 bin mektedir:. 
matomla müracaat edebilirlerdi. harp malulü gönderecek olursa, Almanvanın Yugoslavyava kar 
Bu ültimatomla müracaat ordunuz ne yapacaktır? Bu hudut şı tazyiki artmaktadır. Fakat, 
Bu ültimatomlarm metin ve me- muhafızlarına silah çekecek bir 'T'ürkive ile mfü;külat.a uf?ramr.k 
allerinin başka başka olmalarında ordu tasavvur edilebilir mi? Bit- tan çekinerek kendisine her tür
hic bir mani yoktu. tabi bu böyle olmıyacaktır. Bü- lü dostluk teminatı vermekte ve 

Bu, y~·ıılmadığına s:töre, 
0 

za- yük veya küçük bir Yunan ordu- askeri harekata karşı bitaraf kal
man Yunanistan seferinin zaruri su, emir alacak olursa, Epiri mü- masını ;stemektedir. Almanvanm 
bir sefer olmadığı anlaşılıyor. A- dafaa ettiği gibi, Trakyayı da mü- takibettiği ı;ı:aye, Türkiyenin ge
caba şimdi bir zaruret var mıdır? dafaa edecektir. "Ne yapabile- rek Yunanistanla ve gerek Büvük 
Nicin olsun? İngiltereye karşı cek? .. diye sormayınız. Orada da Britanya ile olan bağlarını cöz
Balkanlarda bir cephe kurulma" carpışacak, ölecek ve beş sene ev- me'iinden ibarettir. 
için mi? Böyle bir sebep masal- vel meşalesini Olimpos'un nurlu Ytıuoslavya hükumet merkezin 
dan baska bir şey def!ildir. Filha- ışığında yakan koşucunun, elinde de dolaşan bir cok şavialara !(Öre. 
k'k M yangın çıkarmak için bir gazlı pa- Almanlar. Yunanlılar üzerinde 

1 a. 6 art tarihli resmi tebliğ- c;avra haline soktuğu o maşela bu- ·müessir olmak icin Prens Paul'ün 
de de tasrih edildiği gibi, ne Yu-nanistanın, ne Türkivenin, ne Yu- lunduğu halde, mesahası kücük. tavassut•ınu temine çahsm.ııtta· 
goslavyanın vE hatta ne de İngil- fakat manevi büyüklüğü ölçülere dırlar. Almanların -kullandıkları 
terenin menfaati harbi genişlet- sığmaz olan Yunanistanı, tutuş- delil fn_gilterenin vaadettiği füli 

"''ld" B turmak maksadiyle, Berlinden muaveneti Yunanistana yan:ımı-
mekte degı ır. öyle bir sey an- dönmesine intizar edecektir. E- vacaır.ıdır. Aynı· deliller. Türkiye 
cak İtalyanları Arnavutlukta di.iş "' tükleri vaziyetten kurtarmak i- vet! Yunanistan vaktiyle bütün nin kat'\ olan vaziyetini zaafa uğ 
çin istenebilir. Fakat İtalyanlara dünyaya yaşamayı nasıl öğret- ratmak için Ankaradıı da ile!"i 

1 d d
·1 b 

1 
ı 

1 
mişse, bugün de nasıl ölmek la- sürülmüştür. Fakat Türkiye, Al-

nası yar ım e ı e i ir? Ik A - ld" - · · ·· • k · · man askeri Yunan toprağına a- zımı;te ıe:ını ogretece tır... manların takıp ettikleri gayeye 
k b t • d b .. · · tamamiyle vakıftır. Ve Yunanis-

ya as ıgı a~. ~: utiın dı.inya Atinanı.n tehditlere tan gibi, 0 da. fne:iltere i!e tam 
8 ~l ilyonlüf1:1k k

1
ukcuk

1
.tb

1
ir mllete 45 mukabelesi mı yon n us u a yanın teca- bir itilaf halindedir. 

~üzüı:ıdeı:ı: son~a, 85 milyonluk di-1 Atina, 9 (A.A.) - Atina ajan. v· h ' :__...,-. -K--
g~r. bır kutlenın yardımını isteyi- Sl bildiriyor: Bazı propaganda - ıc y nın ır ararı 
şını ayıplamıyacak mıdır? Eğer lar, Yunanistana karşı sinir har-İtal~a?Iar kurtulmak ~sti~o~lar· bine devam ederek şu yarı res- (Başı 1 

incide) 
sa. sızın ~talya~ın havsıyetını kı- mi tehditte bulunmuştur: "Bal. kat'i bir surette temin edilecek
racak bır şe~ılde müdahaleniz kanlarda sulhü temin ve karı.,ık- tir. Bu husus, Başvekil muavini 

rt d 
., B 1 1 "" Amiral Darlan'ın, Fransız hüku-

şa mı ır. ız on arı şeref i bir lık amili olan Yunanistanı ber-s~rette kurtarabiliriz. Bunun ı_·- taraf etmek maksadiyle bu mem metinin Afrikada umumi mürah-
çın ttaly nlrın Arnv tl - t hl hası General Weygand şerefine 
. . a . • . ':1 ugu a ı- lekete karşı ı.tirişilecek askeri lıye etmelerı kfı.fıdır. Biz her tedbirler hususunda ancak za _ vermiş olduğu bir öğle yemeğin-

yerde onlrın bizi yendiklerini söy manın yerin ve kullanılacak u- den sonra vUk.u bulan toplantı 
l l 

· t k · t · ' esnasında te · t 1 t B eme. e_ıne v~ . a ı!l ~n yorulduk- sulün intihabı kalmıştır.,, ..• • . yı 0 un~uş ur. u 
lan ıçı~ çekı~~P gıttıklerini iddia Bu doğrudan doğruya yapılan ogle yemegıne. Harbı~e Nazı:ı 
etmelenne musaade ederiz. Fakat tehdide ·geçenlerde Yunan Baş - General Huntzmger Mustem.lekat 
çekilip _gitsinler! vekilinin yaptığı beyanatı tek _ N~_zırı Amıral Pleton ve hava 

Fakat e~s~lansımz belki bize rar etmek suretiyle cevaP. veri- musteşan General ~erge:et hazır 
şunu sorabı_lı~l~r: . yoruz. Başvekil demiştir kı: . bulunmuşlardır. Muteakıben vu-

- Hepsı ıyı, lakın İngilizler "Yunanistan hiçbir tehdide aL k_u bulan !oplantıda Fransız Af-
ne ~lac~k? . . dırış etmez ve sonuna kadar kuv r~as~nı .al~a~ar eden !11uhtelif 

Bız sıze şu cevabı verebılıriz: vetli müttefiklerinin ve dostları. sıyası, iktısadi ve askerı mesele
-:- İnı;t_iliz~eri Yunanistana biz nın yanında ~tild!lini ve ta- ler görüşü1müştür. 

getı~edik. lta~ya getirdi. Ölü. mamlılığını müdafaa edı:>cektir... Jf. 
lerinm kanlanyle sulanan top- Diğer taraftan şunu da kay. Vaşington 9 (A.A.) - Hariciye 
raklardan onları nasıl kovabili· dedelim ki. Yunanistan hiçbir Nezareti Amerika KızıUıaç reisı 
riz? kimse tarafından "kanşıklık .. a- Davis namına beyanatta buluna 

Ekselans. bazı cirkin hareket- mili olarak tavsif edilemez. Çün rak "Exm<'uth,, vapurunun Fran 
ler vardır ki .. bunla7ı biz vaoama· kil beserl ve il!ht bütün kanun. saya hareketini geciktirmesinin 
v~z . Bunu bızde~ ıstemek. sarih lar. Yunanistanın ancak taamı- esas itibariyle Italyanın bir tale
bı; ~urette şerefsız hareket etme 7fl uğradığı zam~n ı:ıvrıldığı sulh bi üzerine vaki olduğu.nu bildir
mı~ı talcbetI?l~k ~}ur.Biz ne ölü. idealini ve taarru1 karsısında miştir. ltalya hükumeti, vapu -
lerı_. ne. de dı:ılerı kovam:vız. milli müdafaaya bR<Tlıdır. Yuna- run seyahati hakkında Italyan 
Hıc kımsevı kovmıvac~E!IZ. Vr nistan en son rnruitıınnn en .;oıı harp gemi!erine talimat verile -

onl~rla. bu~ada. ka~ırga .ı;:e<:İJ?. te nefesine bu milli mi1ıi;ıfaa idı:'a- b"Jmpsı için hareketin tehirini İ"' 
Vflnl hır 11llne!ln tl\c "11E!1 !!OiÜ- IİO(' ihanet etmİVe'l'f'ktir ft:OllŞllf. 

~ 

lhtilCifı Bir 

Neticeye Bağlanıı 
Tokyo, 9 (A. A.) - "D.N. 

"Niyoka $inıbun,, gazeteinin ~ 
dığına göre, Siam mümesili Fren 
Radavan ile Fransa büyük ~!çi
si Arsene Henry, Japon hariciye 
nazırı Matsuokayı ziyaret ederek 
Japonyanm tavassut tekliflerine 
resmen cevap vermişlerdir. Bu ce 
vap1arda muvakkat anlaşmanın 
kat'i olarak kabul edildiği bildi
rilmektedir. Binaenaleyh .sulh 
muahedesinin pek yakında imza
sı muhtemeldir. 

Nevyork, 9 (A. A.) - Mlfass,,: 
"Associated Press., in verdi~i bir 
habere göre, bir çok Amerikalılar 
Holanda Hindistanını terketmek. 
~edir. Bu·ılardan bir çoğu tayyare 
ıle Avusturalvaya gitmekte, ora
dan da vapurla Amerikaya dön
mektedir. 

Mrl. Çan· Kay· Şek 

Milli Mecliste Uzun 

izahat Vereli 
Çungking, 9 (A.A.) - Başku

mandan Mareşal Çankayşek }fa. 
len Çungking'de içtima eden 
milli halk meclisinde uzun beya
natta bulunmuştur. Mareşal bu 
beyanatında Çin komünistlerin 
son faaliyetlerini takbih ve bun
ları hususi bir ordu tesis ederek 
memleketin siyasi kontrolünü e. 
le geçirmek için harp vaziyetin· 
den istifadeye çalışmakla ;p~~· 
eylemiştir. Mareşal şöylr 
etmiştir: "Çin komünis 
ahhütlerini ifa ederek Jaı,. t 
ya karşı müttehit cepheye ·~ 
h_ak ettikleri takdirde, halen 
r~de bulunan mühim kuvve• d 
rın cepheye sevki mümkün o u 
caktır.,, 1. Çankayşek, komünistleri ke ır: 
disiyle işbirliği ettikleri tak~ 
de, hükumetin kendilerine k .- ıd 
askeri bir harekette bulunm! ~ u 
cağını tmnin eylemiştir. d 

in9iliz Hazırlığı 
(Başı l incide) 

Tayyare inşaatı 
Londra. 9 (A. A.) - İngiltere, 

havacılık ınşaatında son günler
de bir rekor kırmıştır. Şubat ayı 
zarfında inşa olunan ta) sarelerin 
mt:cmuu. Kanununsani ayında ın 
sa edilen mikdarı mühim !l'llrette 
t!ecmektedir. Kanunusani inşaatı 
rakkamı ise, dünya rekoru teşkil 
eden 1918 Teşrinevveli rakamlıı 
rını tecavüz etmektedir. 

JngUtere üzerinde 
Londra, 9 (A.A.) - İngili2 

Hava ve Dahili Emniyet Nezs1 
retlerinin •tebliği: Dün p;ece ba 
tıktan sonra, düşman tayyare- a 
ri Londra mıntakasına bir taa 
ruz yapmışlardır. Taarruz cı\ :il 
ra şiddetlenmiş, faknt gece ~ 
sından pek az sonra nihayet bul:.. 
muştur. İnsanca zayiat Londra 
üzerine yapılan son taarruzlar
dakinden biraz daha fazladır. Bu 
zayiatın büyük bir kısmı münfe. 
riden cıkan iki yangında olmuş
tur. Müteaddit mıntakalarda, 
yüksek infilak bombalan evler
de mühim hasarlar yapmıştır. 
Fakat yanı?ın bombalan her yer
de süratle söndürü1miiş ve o ka
dar fazla yangın çıkmamıştır. 
Yangınların ekserisi daha taar• 
ruz bitmeden önce söndürülm:iş. 
tür. Bu sabahın ilk saatlerinde 
de bütün vangınlar söndürülmüş 
bulunuyordu . 

fnııilterenin Cenup, Cenubu 
Şarki ve Sarkında da bir takım 
noktalara bombalar atılmışsa d:ı 
oek az yerlerde insanca zayiat 
olmuş ve hasar umumiyet itiba
.. ivle ağır olmamıştır. 

Şubat amnda lngilterede 
7 89 kişi öldü 

Londra. 9 (A.A.) - 7 ma 
sabahı sona errp .. Jıafta zarfınd 
Almanya ÜZP.r •1::\-n hav 
lıarekat;:'"l~a==~ ==== 
lerimiz 

lerine ı k•ı• 
tavvar aşve 1 1 
mistir • a· 
c;inin EIS ır 
K\.lVVP 

Dal- s •• 1 d• lıildirı oy e 1 
de İn 
vah(-

.-nii~ lemiz Zaf - ere 

ll1acakhr
11 

t_S_P~ .. A.> - Atina ve 
• ınıyetleri mümessıl· 

ou" hsınd~ dün beyanat
raaıntşvekıl Korizis bil _ 
ıanneıniştir: ' 
ye 11 Metaksas'ın en bil· 
eektden biri olan içtimai 
AL2 Yunan milletinin 
--ısmına karşı Adilane 
C>lınaktan ibaret kal-

ıer •te b . 1
' U çetın ~akat 

Ba~·· ' • 
ret ucadelede bir tek 

c• :Sonu: Sa 5; Sü G 1 
t • 
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Mühim Bir ilan ____ .. ,._. ı 

İstanbul Blediyesi Memurlar Kooperatifi (Yağ 

.\ 
1 

İşletmesi) 1\1 üdür lüğünden: COCUGUNUZA VERECEGINIZ 
_, 

Bazı Tilccar ve esnaf elindP. müessesemizin dört aydan evvel isti· 
mal ettiği etiketlere benzer (Kurşuni renkte ve lacivert yazılı) eti- E N G u· . z E L H E D' ı· y. E ,. 
ketleri havi yemek yağı tenekelerine tesadı.if edilmekte ve bunların 

taşraya gönderildiği gön.ilmektedir. Müessesemiz, mezkur etiketlerlıı 

ıl ::~~~!~::~~i a~~~~~:~~p~r:~=:~~er~ı::s~~~d;~ ta:tii~:~~e ~~:::: Çocuk An s ,· ki o P edı· s ,· 
İşbu illin tarihinden itibaren azamı on be$ gün zarfında elinde 

eski etiketli tenekeler bulunan rıilıimum tüccar ve esnafın müessese-

jı~ :~~n ı~:~bi~~n 8~~~~::~:ar;~~~l~~=~!es;g:ss!s~İz;~ s~~~l~~~~~ 1 
pı sonra hemen yeni tenekeler le tebdil edileceıti aksi takdirde tevcln Her çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyı 
[&:! olunacak biletimle mes'uliyetlerln işbu iJ[ına riayet etmıyene raci ola- ·eçmekte güçlük çeker B. · · b ·· k .. ld k t ~ b" 
~ '- cağı ehemmiyetle ilan olunur. 1 sÇ k A .ki di . h .di ız, sızı u muş u en ur anyoruz ve çocugunuza u 
n ... ocu nsı ope sı e ye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

~ .Maarif Vekaletinden: Çünkü· Çocuk Ansiklopedisı • 

~ c. Orta okullara ınatematik, tabiiye, fransızca, almanı.a ve ingilizce çocuğun mektf'pfe 
dersleri için öğretmen muavint seçilr e"" ı..zere İstanbulda yüksek öğret- mektep dışında. hatta 

~i men okulunda hır i nt:han açılacaktır. İmtihanlar 24.3.941 tarihinde baş- mektepten sonra muh-

Jryacaktxr. Lise veya öğretmen okulu mezunu olan taliplerin bulunduk- taç olduğu en kıymet- i 
ları mahallin maarif idarelerine 'lli.ıracaat ederek imtihanlara girme şart- li eserdir. 1 

Çünkü: Çocuk Ansikloped is1 

bütun d ünya çocu kla 
rına yılbaşı ve bay· 
ram hediyesi olarak 

en çok verilen eser dir. 

larını öğrendikten soııra 18.3.941 t.ı>rihine kadar Vek.illi~iınize müracaat- 1 

ları ilftn olunur. (1137) (15H) çun·· ku·· ·. H h d' k ı · Çünkü: er e ıye rrr. ı p Kay-
- - - bolabilir, veyahut :ı- J 

Çocuk Ansiklopedisl 
çocuğlinuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
züesini görür . Orıa boş 
saatlerind e hocalı:t vt: 
arkadaşlık eder. 

Devret OemiryoJl?rt vetimanlan işletme · idaresi 'ıtanlatr 
Muhrı.mmen bedeti (13653) !ıra oıan mı.ınteııı cm" vt eo ııtt.. ıu;:ı:.!5 

Kg. Elektrod (31.3.1941) Pa7.artesi günü saat (15) On beşte Haydıırpa
şada Gar binası dahilindeki koml3yon tarafından kapalı zarf usuliyle sa
tın alınacaktır. 

nuttı1 abilir. FaKat Ço
cuk Ansiklopffi1~L, ço· 
cuğun hayatı uı;erınde 
tesir yapacak ve bti-
tün hayatınca iz bıra
kacak bir eserdir. 

Tercih 

1 

10 - 3 - 941 

Edilmesindeki Sebep 

GRIPIN 
J 1 Bütün Ağrılara, 
-~ t 
~ ~ 
~ ! Hastahk Başlangıç· 

~ ~ larına Karşı ve Hiç 
~ ·~ 

i Zararsız En Kuv· 

vetli Müsekkindlr 

GRİ PİN 
Nezle, soğuk algınlığı, grip rahatsızlıklarında baş, diş, mafsal, 

' romatizma, asap ve a dale ağnlarrnda lüzumunda günde 3 a
l det alınır. Taklitler inden sakımnız ve her yerde pullu kutu

ları ısrarla istey iniz. 

Bu işe girmek fstlyenlerfn (1023) lira (98) kuruşluk muvakkat te
ı..inat, kanunun tayin ett!ği vesikalarla birlikte tekliflerini muhtevi 
zarflarını ayni gün saat (14) oo dörde kadar komisyon Rei~liğine ver 
meleri !tızımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyo!ldan parasız olarak dağıtılmaktadı 

r12n:n 
TAN :Neşriyat 'Evi 

· · · · · ıstanbul · 

Çocuk Ansiklopedisi ikı ~ 
ı:üttir. Mükemmel şekildl ,.. 
teclit edümiş olarak iki cil 
t/i birden (7) liradır. 1 

JSMANLI BANKASI 

JY. eni Müşteri Bulmak Sanatı j 
Dr. Gasson diyor ki : s 

r. ko 
f it 
ne 

hnd 

F. 

t~.!r tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 
-.. ınek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için
le müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
kitabımda size bu sanab öğretiyorum.,, 

~ ş. Fiatı 50 Kuruş. 
etçi""'"""-"~~.._,_,.""',......"'''~-"'-"~~'""'""""'-'""'"'"'-""~-"'-"__.._. 
ıre 

şarrAaltepe Askeri Lisesi Müdürlüğünden: 
olan 
ık l Topkapıda Maltepe askeri lisesi için saat başına veya aylık Ucretle 
h~imya ve fizik öğretmenlerine ihtiyaç vardır. İsteklilerin şartları öğren-

unumek üzere mektep müdurlüğüne müracaatları. (2065 - 1775) 

aı. 

l 
e 

a i. 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
Ofisimlzce satılacak unların fırınlara gidecek çuvnllarmı toplıyarak 

kabili istimal bir halde dilediğimiz fabrikalardan birine teslimi işi ?B
zarlık suretiyle iha.lc edileceğinden alakadarların Martın 1 ı . inci salı 
günü saa~ 15 de Llman Han dördüncü kattaki O!is:mize müracaatları. 

(1817) 

,, , 
TURl< TICA~i;T BANl(ASI A.) 
l<UPONLU VADELf Mi;VDUAT 

PARAM 1 BURADA l.(LET 

D E 

~ ~ 

p 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
O ARANI y o R 

Ha.licln iki tarafı ile Kadıköyünde, Boğazın Rumeli cihetinde Orta
u ~eye ve Anadolu kısmıtıda Kuzgurıcuğa kadar olan yerlerde deniz ke
dcr narında ve rıhtum veya iskelesi bulunan sağlam, rutubetsiz büyük depo 
k• aranryor. 22185 No. ya telefon edilmes!.. (1816) 
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MüttiiR 
KLİŞELER 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası Talebe ve muallimler( 
1 

tenziUitlr o;) lirauo nermr 1 

TURK ANONiM ŞrRKETl 

TESİS TARIHl 1863 

G 
A 
y 
E 
T 

Ş , 1~ ._, 35 1 nci 

1 . ~~· • .,.~ Ml.Ü<AFAT 

f{RALC:O 

1 
İstanbul Levazım Amir- ı 
pğinden Ve rilen ; Harici 
Askeri Kıtaatı ilanları 

1500 adet ahşap iskeletli ve 
1368 adet çelik iskeletli erat e
ğeri takımlan ayrı ayn müteah
hit nam ve hesabına pazarlıkla 
satın alınacaktır. Ahşap eğerin 
beherine 91 lira 30 kurus çelik 
iskeletlinin beherine 105 lira 99 
kuruş fiat tahmin edilmistir . Ah
sap iskeletlinin teminatı 8097 
lira 50 kurus. celik iskeletlinin 
teminatı 8500 liradır. Sartname
Ier 750 şer kuruşa komisvondan 
alınır. Pazarlıkları 20 / 3/ 941 per
sembe _günü saat 10 da ve 10,30 
da Ankarada M. M. V. Satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin belli vakitte komiwo-
na gelmeleri. tı 996 - 1374) 

• Müteahhit nam ve hesabına i-
ki inc;aat acık eksiltmP ile ihale 
edilecektir. Kec;if bedf"li 3fi4 195 
lira 42 kuru~ ilk terninatı rn ~rn 
liradır. Kec;if ve plan lan ı Q?O 

kuruc:a komiı::vnnd:>n alınır. 'T'a
liplı>rin 21 /~ 941 ('ıırrı;:ı ııürıii c;a. 
at 14 de Corluda ao;;k',,,.; <::>tın al
ma komisvonnna f!Plm 0 leri. 

(2048) (1714) 1 

BPher kiln! 40 kuruc;tan 
40.000 kilo sl~ır eti pazarlıkla 
satın alınac~ktır. İhal<'ı:;i 1313' 
941 nPr<:e>mbe {JÜnii sııat 11 de 
Canakkalede askeri satın ıt lma 
komisvonundıı v::ıoılacaktır. Tah
min tu•an 16.000 lira. kati te -
minatı 2400 liradır. T alinlerin 
bPlli vakitte knmiwona crp}me-
leri. (2038 - 1650) 

KAY IP: 25 Tesrinievvel 338 
de girdiğim askerlikten 28 Teş
rinievvel 1935 de terhis edild i
ğime dair ordu ask er lik subesin
den aldığım terhis t ezke remi 
kaybettim. Y enisini alacağımdan ı 
eskislnin h ükmü kalmamıstır. 
Or du vilayeti Vonsı nahiyeı:;i Ka
le karive<;inden M ehmet Başo
ihtllarından Kamil oğlu Ahmet ., ~ 

1 
TAN G::t7t>fesi 

'lan Fiyatlarr 
1( r 

Başllk makili nlarak 75fı 

1 tncı sayfa santimı 5()fı 

3 • • • MO~ 

• ,, 10() 

• n 

ilan sayf aıunda •• 

Satııp ve Neşrıyat mudlirü Emın 
UZMAN, Gazete<:ılik ve Neşriyat 

T. L. Ş. TAN Matbaası 

-· •• 
Sıtma Mücadele Reisliğinden: 

Sıtma mücadele sıhhat memuru yetiştirilmek üzere 17.3.941 tarihin
de başlamak ve bir ay müddetle tedrisatta bulunulmak ve tedrisatı mü
tea.k.ıp on beş gün köylerde tatbikatla iştigal olunmak üzere mmtaka
mız reisliğinde,. sıtma mücadele küçük sıhhat memurlan yetiştirme kur
su açılacaktır. Kursa gireceklerin &şağıdalti şartları haiz olmaları !Azım
dır: 

I - Urtamektep veya eski rüşdiye mezunu bulunmak, 
II - Askerliğini yapmış bulunmak, 
III - Sıhhatı tam olmak, 
IV - Türk olmak ve iyi ahlak sahibi bulunmak, 
Kursa girmek istiyenlerin ı.11a~ıdaki vesikalarile birlikt.e nihayet 

martın on beşinci gününe kadar reislığimize müracaat etmeleri ilan olu· 
nur. 

1 - Ortamektep veya eskı rü~diye mezunu sahadetnamesl, 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı suı·eti, 

3 - Askerlik vesikası sureti "terhis tezkeresi,, 
4 - Sıhhat raporu "memurin kanununun 5 inci maddesinin D. ıık:-

rasında yazılı olduğu üzere., 
5 - Hüsnü hal mazbatası, 
6 - Hali medeni beyannamesi, 
7 - İaşesiyle mukellef olduğu kimselere alt beyanname, 
8 - 3 adet 4 x 6 eb'adında rotogra!, 
9 - Tercümeihal varakası. ( 1157 - 1586) 

TÜRKiYE CÜMHURIYETl 
ZİRAAT BANKASI 

Kurulu~ ı'a r ihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası~ 

Şube ve AJ&Ll!ıı adedi : 265 

Para Biri~tirenlere 28,800 Lira 

VERiYOR iKRAMiYE 
Ziraat Bankaıında kumbaralı ve Oıb• r11z tasarruf ne1aplarında en aı 110 
ıl rıHı bulunanlara ıenede 4 defı çekflecek kura il• •t•O•dakl pllna g&rt 

4 
4 
4 

40 
100 
120 

Adet 
• 
• 
• 
• 
• 

lkrımlya daQıtılacaktır. 

t .ooo Llralık 

1100 • 
250 
rno 

110 
40 

• 
• 
• 
• 

4.000 
ı.ooo 

1 .000 
•.ooo 
11.000 
4.800 

Lira 
• 
• 
• 
• 
• 

160 • 20 • 1.200 • 
o ı K KAT: Resaplanııdald paralar blı sene !cinde 50 lira Jan ııeafl d0$ml· 
venJere ikramiye cıktıtı takdirdr ~ 20 fazlasiyle verf ecelı:tir. Kuralaı 

•enede 4 defa. l EylQl 1 Blrtncl kAnun. l Mart f "• ı Hazıra" 
tarfhlPrfndr cekflPl"elrtf!' 

i DE AL BÜRO 
Y ~zan : lktısat Doktoru G A S S O N 

Diyor ki: u Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak 
istiyorsanız, "İDEAL BÜR0° yu okuyunuz.,, 

Satıl} yeri: TAN • lstanbul 

Fiatı 50 Kuruş. 

4ta tüleri ve Tilrk:ıye Ciin\hurtyeti ile mllna.kit mulcavelenameal '292 
?>:um.aralı 10/ 6/ 1933 tanhlı ıtanunlı taadik edilmııtu0 

(24/ 6/ 1933 tarıhlt 243S Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 10.000.000 lngiliz Lirası 
l.250.000 lngiliz Lirası Dıityaı akçem : 

!li!!ii!!li!~~~!!!!!i! 

Türkiyenin başlıca şehirlerinde 
PARIS. MARSILYA ve NIS'da 
LONVRA ve MANÇESTER de 

v1 1SIR, K.lBRlS. YUNANiST AN. IRAN IRAK. FILISTI1'ı 
ve MAVERA 'i J ERDUN'de 

Merke2 ve Şubeleri 
uGOSLAVYA, ROMANYA. VU'NANIS1 AN, SURJVE, LUBNAJ\ 

Filyallcn ve b!lttırı O ilnY&tfa " ' l'ntı> .,,. Mub.abırlcn 11ardlr 

Her oevı ö il.ulut ~•u~uııetl!lerı yapar 
Hesabı cari ve mevduat hesapları küşadı. 
ficarı krediler ve vesaikli krediler kuşadL 
fürkiye ve l!:coebi memleketle.r tizerıne keşide senedat h. 

H tOlOSU . 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat. altın ve emtaa üzerine avans 

"'enedat tah'lila t• · 
!ii!i!!!~~~~ 

En vüksek emfüyet ~artlarıru naız ıdralılr 
Kasalar Servtsı vardır 

Piyasanın en müsai1 şartlari1e (kumbaralı veya 
k11mhara~17 l ta~arnıf hesapları 11cıht 

r•n11111111111111111u111n111nr .... '941 - . ikramiyeleri .., ... -
ET. iş Bankası 

1941 Küçük 

l adet 2000 L1ra.lı.t =2000 -ı.tn = 
ı • 1000 • =sooo:- • : 
• • 7110 • =1500.- • = 
t • llOG • =2000 - • = 
e • 25t • =2000.- • E 

ili • IOC! • =3500 - • "" 
'tO • llll 11 =4000.- • ~ 

tOO • 20 • =8000.- • .,. 

-----= ... 
; Tasarruf Hesapları - ... .... - fkram·ıye Pla""nr 1 Keıfdelt"r" •Şubat. t Ma:YU.1 A.tus- = 
:::; to$. a tldncttesrtn tarfh.lertnde "" = 
: y ~n ~ 

ı
~ııııııııııı11111111111111111111ııııııııııııııııııııııııırııııııııııııı~ 

Karabük Belediye Reisliğinden: 
Evvelce ilan edilen imar plfoı f~ 'arı ahire kadar hükümsüzdür. (1788) 


